
ПРОТОКОЛ №7 

 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 11.02.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Погорєлов Андрій Вікторович; 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії; 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії;  

Азізян Ірина Леонідівна; 

Штефаньо Валентин Павлович - члени комісії. 

 

 

ВІДСУТНІ:  

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Коціпак Віталій Олексійович; 

Шевчук Григорій Васильович;  

Борисенко Олександр Олександрович - члени комісії.   

 

Полтавцева Т.  – заступник директора департаменту 

міського господарства, начальник управління майном 

міста; 

Пастухов М. - представник ОСББ Легоцького, 58.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають 

приватизації у 2021 році.  

СЛУХАЛИ: Голова комісії зауважив, що членами комісії було проведено 

виїзди на місцезнаходження об'єктів з переліку, в результаті яких було 

проведено візуальне обстеження за адресами: 

- пл. Корятовича, 33; 

- вул. 8 Березня, 46д; 

- вул. Тиводара Легоцького, 58; 

- вул. Мукачівська, 17, приміщення 4.  

ВИСТУПИЛИ: Депутати заслухали мешканця будинку №58 по  вул. Тиводара 

Легоцького Пастухова М., який доповів про ситуацію, що склалася та виступив 

з проханням не давати згоду на викуп орендованих вбудованих нежитлових 

приміщень площею 53,8 кв м. в їх будинку, оскільки мешканці проти.   



СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В. на доручення членів комісії ознайомила 

присутніх з усіма наявними документами, заявами, висновками, експертизами, 

проведеними на вказаному об'єкті.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати наступні об'єкти до розгляду на сесії. Під час 

розгляду проекту рішення за кожен об’єкт проводити окреме голосування.  

 

№ 

п/п 

Назва об`єкта Адреса Спосіб приватизації 

1. Вбудовані нежитлові 

приміщення площею 

69,1 кв.м. 

м. Ужгород, 

пл. Корятовича, 33 

Викуп 

(ФОП Філіпова Г.Г.) 

2. Ангар-склад літери Д 

площею 992,8 кв.м. 

м. Ужгород, 

вул. 8 Березня, 46д 

Викуп 

(ПП «РОЛЛО-ПЛАСТ») 

3. Вбудовані нежитлові 

приміщення площею 

 53,8 кв.м. 

м. Ужгород, 

вул. Тиводара 

Легоцького, 58 

Викуп 

(ТОВ «Фірма «Лонт») 

4. Приміщення площею 

40,6 кв.м. 

м. Ужгород, 

вул. Мукачівська, 17, 

приміщення 4 

Викуп 

(ФОП Анісов В.В.) 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

Голова комісії                                 Віктор ЖГАНИЧ  

 

 

Секретар комісії                       Діана ТРУСКАВЕЦЬКА 


