
ПРОТОКОЛ №9 

 
засідання постійної комісії  

з питань комунальної власності, ремонту житлового фонду, благоустрою 

міських шляхів та внутрішньо-квартальних територій 

 

 

від 25.04.2019 р.          м. Ужгород 

 

       ПРИСУТНІ: 

 

 

          

         ВІДСУТНІ: 

Якубик Іван Іванович  - секретар комісії. 

Варцаба Сергій Васильович, 

Білонка Володимир Іванович,  

Борисенко Олександр Олександрович– члени комісії. 

Чурило Михайло Михайлович - голова комісії. 

Пацкан Дмитро Сергійович – заступник голови комісії. 

    ЗАПРОШЕНІ: Головей Н. – головний спеціаліст відділу управління 

комунальною власністю та земельними ресурсами 

департаменту міського господарства;  

Голова Закарпатської обласної асоціації "Нова фармація 

Закарпаття"; 

Представник жителів будинку №35 по вул. Декабристів.    

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 Про розгляд листів  

 

1. Про лист департаменту міського господарства 24.04.19 №32.01-10/905 щодо 

звернення Закарпатської обласної асоціації "Нова фармація Закарпаття" з 

проханням внести зміни до рішення XXXIV сесії міської ради VII скликання 

28.02.19 №1455 "Про Методику розрахунку орендної плати за майно 

територіальної громади міста Ужгород, яке передається в оренду та пропозиції 

її розподілу".  

СЛУХАЛИ: Головей Н. доповіла присутнім, що відповідно до п. 16 

Додатку2 зазначеної Методики ставка орендної плати для розміщення 

аптек, що реалізують готові ліки визначено  в розмірі 15 % (раніше 

становила 8%).  

СЛУХАЛИ: Голова асоціації  доповів  присутнім про суть питання, а саме 

зауважив, що вважає, що Ужгородська міська рада, прийнявши вказане 

рішення, значно завищила орендну ставку, тим самим порушила законодавство 

з державного регулювання цін на лікарські засоби. Вніс прохання до депутатів 

ініціювати внесення змін до прийнятого рішення та повернути ставку в розмірі 

8 %.   

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивчення та доручити управлінню 

охорони здоров'я вивчити питання та доповісти депутатам на наступне 

засідання комісії.   



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

2. Про лист ОСББ Декабристів, 35/12 10.04.2019 р. №01-26/86 щодо 

капітального ремонту даху.   

СЛУХАЛИ: Голова ОСББ наголосив депутатам, що наразі триває збір коштів з 

мешканців будинку з метою забезпечення співфінансування робіт з 

капітального ремонту і попросив відтермінувати початок робіт.  

СЛУХАЛИ: Члени комісії підтримали ініціативу мешканців та наголосили 

останнім про необхідність надання гарантійного листа про співфінансування 

робіт з капітального ремонту.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати департаменту міського господарства 

відтермінувати початок ремонтних робіт до завершення збору коштів 

мешканцями  з збереженням відповідних призначень, передбачених в 

Програмі капремонту житлового фонду.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

3. Про лист департаменту міського господарства 12.04.2019 р. №32.01-12/811 

щодо звернення депутата Якубика І.І. та парафії Покрова Святої Богородиці 

Мукачівської греко-католицької єпархії щодо передачі у власність релігійної 

громади культової споруди "Горянська Ротонда" по пров. Музейному, 6.  

СЛУХАЛИ: Присутній представник парафії доповів присутнім що звернулися 

до міської ради з таким проханням  з метою забезпечення фінансування робіт з 

реставрації храму та збереження фресок за рахунок угорського фонду Ласло 

Телекі, адже однією з умов можливості такого фінансування є оформлене право 

власності.  

СЛУХАЛИ: Головей Н. зауважила, що "Горянська Ротонда" є пам'яткою 

архітектури національного значення та внесена до Переліку пам'яток 

культурної спадщини, що не підлягають приватизації відповідно до Закону 

України від 23.09.2008 р. №574-VI. Крім того, доповіла, що Ужгородська міська 

рада не має прав на вказану будівлю.  

ВИРІШИЛИ: Відправити питання на довивченнята для всебічного та 

об’єктивного розгляду питання запросити на наступне засідання комісії 

заступника міського голови Білака О.П., представника архітектурно-

планувального бюро, управління містобудування та архітектури.  

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

4. Про лист ОСББ Декабристів, 53 10.04.2019 р. №01-26/87 щодо капітального 

ремонту підвалу.   

ВИРІШИЛИ: Доручити департаменту міського господарства здійснити 

виїзд на місце для проведення візуального обстеження підвалу та надання 



висновків щодо аварійності з подальшим винесенням на розгляд постійної 

комісії  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" одноголосно 

 

 

Секретар комісії              І. ЯКУБИК 


