
ПРОТОКОЛ №14 
засідання постійної комісії  

з питань житлово – комунального господарства, благоустрою, екології та 

комунальної власності 

 

від 15.07.2021 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

  

 

Жганич Віктор Юрійович - голова комісії; 

Личов Сергій Миколайович – заступник голови комісії; 

Трускавецька Діана Ігорівна - секретар комісії; 

Штефаньо Валентин Павлович; 

Шевчук Григорій Васильович;  

Качур Віктор Миколайович. 

 

ВІДСУТНІ:  

 

 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

 

 

 

Азізян Ірина Леонідівна; 

Коціпак Віталій Олексійович; 

Борисенко Олександр Олександрович;   

Погорєлов Андрій Вікторович - члени комісії.   

 

 

Бабидорич В. – директор департаменту міського 

господарства; 

Яцків О. – заступник директора ДМГ; 

Борик К. – заступник директора ТОВ "АВЕ Ужгород"; 

Афанасьєв М. – директор ТОВ "Наш – Добробут"; 

Малеш В. – директор ТОВ "Хаус Менеджмент Групп"; 

Опаленик І. – директор ТОВ "Зеленгосп – Ужгород", 

заступник директора ТОВ "Ужагромікс"; 

Лукач О. – головний інженер КП "КШЕП" м. Ужгорода; 

Тереняк Б. – директор ПП "Прибиральник Плюс"; 

Миронюк В. – головний бухгалтер ПП "Прибиральник 

Плюс";  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Про питання  озеленення та утримання зелених насаджень та послуг з 

утримання доріг м. Ужгорода 

СЛУХАЛИ: Голова комісії наголосив присутнім, що члени комісії ініціювали 

зустріч з представниками департаменту міського господарства і переможцями 

закупівель послуг з озеленення та утримання зелених насаджень та послуг з 

утримання доріг з метою ознайомлення, доповіді та надання інформації 

депутатам про обсяги робіт, кошториси та графіки їх проведення.  



Зауважив, що наразі місто є брудним, прибирання, яке проводиться є 

недостатнім, покоси трави розпочалися з суттєвим запізненням та 

здійснюються не в повному обсязі.  

Підняв питання про необхідність надання депутатам відповідних виборчих 

округів переліків вулиць, що потрапили до тендерних лотів «Послуги з 

прибирання та підмітання вулиць» (послуги з утримання доріг).  

СЛУХАЛИ: Депутат Качур В. наголосив що ситуація в місті з прибиранням 

та проведенням покосів є жахливою, тому необхідно виробити дієвих механізм 

який би забезпечив якісне виконання вказаних робіт та встановити механізми 

здійснення контролю за їх проведенням.  

Як і у і підрядників так і у керівництва міста разом з депутатами повинна 

бути одна спільна мета - зробити місто чистим та комфортним для містян та 

гостей міста.  

ВИСТУПИЛИ: Тереняк Б., Афанасьєв М., Борик К. доповіли членам комісії 

про ситуацію, що склалася, про проблеми, з якими зіштовхуються виконавці 

робіт з прибирання й утримання доріг під час їх виконання.  

СЛУХАЛИ:  На запитання депутата Штефаньо В. про причини збільшення 

необхідної суми коштів для проведення вказаних робіт порівняно з минулим 

роком Яцків О., Бабидорич В. роз'яснили, що це пов’язано з декількома 

факторами, такими як доповненням переліку вулиць, які підлягають 

прибиранню новими об'єктами,  зростом розміру мінімальної заробітної плати, 

здорожчанням паливно-мастильних матеріалів тощо.  

СЛУХАЛИ: Яцків О. доповіла депутатам про умови проведення тендерних 

закупівель, встановлених чинним законодавством України, за межі яких 

департамент міського господарства жодним чином не має права виходити, 

внаслідок чого не можна обмежувати право брати участь у тендерних 

закупівлях та встановлювати додаткові умови для участі в торгах.  

ВИСТУПИЛИ: Личов С. зауважив про необхідність надання депутатам 

можливості ознайомлюватись з актами виконаних робіт, які були проведені на 

території відповідних виборчих округів.  

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію до відома та в подальшому спільними 

зусиллями вживати всіх необхідних заходів до ефективної співпраці 

депутатського корпусу, керівництва міста та виконавців робіт для 

досягнення спільної мети – зробити місто чистим та комфортним для 

мешканців та гостей.  

 
 

Голова комісії                                 Віктор ЖГАНИЧ  

 

 

Секретар комісії  Діана ТРУСКАВЕЦЬКА 


