
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
18.10.2021     Ужгород                                            № 563

     

 

Про зняття захисної споруди (сховища)  

№ 24086 з обліку фонду захисних  

споруд цивільного захисту м. Ужгород 

 

 

 Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», підпункту 29 пункту 2 статті 19 Кодексу цивільного 

захисту України,  листів Закарпатської обласної державної адміністрації 

04.08.2021 №  5018/06-23, Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

11.10.2021 № 16-17232/162-2 про погодження щодо виключення сховища 

№24086 (м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 2) з фонду захисних споруд 

відповідно до норм абзацу другого пункту 4 Вимог щодо визначення критеріїв 

неможливості подальшого утримання та експлуатації захисних споруд 

цивільного захисту, оформлення документів, що підтверджують таку 

неможливість, затверджених наказом МВС України від 09.07.2018 № 579 (із 

змінами) через набуття захисною спорудою, будівлею і спорудою, до складу 

якої входять захисні споруди (для вбудованих захисних споруд), аварійного 

стану та технічної неможливості або економічної недоцільності її відновлення, 

на виконання вимог  п. 27 Порядку створення, утримання фонду захисних 

споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого  Постановою 

Кабінету Міністрів України 10.03.2017 № 138: 

      1. Відділу цивільного захисту населення управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту населення Ужгородської міської ради: 

      1.1. Зняти з паперового обліку фонду захисних споруд цивільного захисту 

міста Ужгород захисну споруду (сховище) цивільного захисту № 24086, ІІІ 

класу, місткістю на 150 осіб, яка розташована за адресою: Закарпатська 

область, м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 2, балансоутримувач ТзДВ 

«Ужгородхліб», державної форми власності, що не увійшла до статутного 

капіталу господарського товариства у процесі приватизації, орган управління 

сховищем як об’єктом нерухомого майна - Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Закарпатській області регіонального відділення фонду 

державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській 

областях. 



   

 1.2. Внести відповідні зміни у паперовий облік фонду захисних споруд та 

у книзі обліку захисних споруд цивільного захисту м. Ужгород; 

 1.3. Вилучити паспорти, облікові картки та технічні паспорти відповідної 

захисної споруди (сховища)  із узагальненого обліку; 

          1.4. Після зняття з паперового обліку зазначеної  захисної споруди 

(сховища), провести  відповідні заходи щодо знищення облікової документації; 

          1.5. Повідомити Управління забезпечення реалізації повноважень у 

Закарпатській області регіонального відділення фонду державного майна 

України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях про виключення 

захисної споруди (сховища) № 24086 із паперового обліку фонду захисних 

споруд цивільного захисту міста Ужгород.  

          2. Рекомендувати  управлінню цивільного захисту Закарпатської обласної 

державної адміністрації: 

          2.1. Зняти з відповідного паперового обліку вищезазначену захисну 

споруду (сховище) цивільного захисту; 

       2.2. Поінформувати ДСНС України про зняття з паперового обліку   

захисної споруди № 24086 для внесення відповідних змін до 

загальнодержавного електронного обліку захисних споруд. 

          3. Рекомендувати Головному Управлінню ДСНС у Закарпатській області 

зняти з електронного обліку вищезазначену захисну споруду (сховище) 

цивільного захисту.   

          4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови  Ю. Рахівського. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 
  


