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Р І Ш Е Н Н Я 

 
22 грудня 2016 року               м. Ужгород    № 506 

 

 

Про зміни до рішення І сесії міської ради 

VІІ скликання 04.02.2016 р. № 88 

 

З метою забезпечення участі співвласників багатоквартирних будинків 

(власників квартир, нежитлових приміщень) у співфінансуванні робіт з 

капітального ремонту житлового фонду, в т.ч.  історичної забудови в місті 

Ужгород, на виконання Угоди про партнерство між Ужгородською міською 

радою та Програмою ПРООН від 18.05.2015 року щодо реалізації проектів 

ОСББ у Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-

ІІІ», відповідно до підпункту 2 пункту 1 статті 7 Закону України «Про 

особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», статті 

26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення І сесії міської ради VІІ скликання    

4 лютого 2016 року № 88 «Про зміни до рішення ХХVІІ сесії міської ради  VІ 

скликання від 19.12.2014 р. № 1554», виклавши пункт 3.12 Положення про 

дольову участь власників квартир (квартиронаймачів) у капітальному ремонті 

(реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. 

Ужгород  у наступній редакції: 

«3.12. На 2017 рік для співвласників багатоквартирних будинків 

(власників квартир, нежитлових приміщень) та квартиронаймачів житлових 

будинків, які обслуговуються управителями - ЖРЕРами, товариствами, 

приватними підприємствами відсоток дольової участі у проведенні 

капітального ремонту (реконструкції, модернізації) житлових будинків 

встановлюється у розмірі 15% при проведенні капремонту покрівель, 

водопроводу, каналізації, ліфтів та 50% - електрощитових; для співвласників 

багатоквартирних будинків (власників квартир, нежитлових приміщень),  в 

яких створено ОСББ, БК, діють ЖБК, відсоток дольової участі у проведенні 

капітального ремонту (реконструкції, модернізації) житлових будинків 

встановлюється у розмірі 10% при проведенні капремонту покрівель, 



водопроводу, каналізації, ліфтів; 40% - електрощитових; для проектів з 

капремонту (реконструкції) покрівель та фасадів житлових будинків 

історичної забудови - у розмірі 1 %; капремонту ліфтів кошторисною вартістю 

понад 1,5 млн.грн. - у розмірі 5%; для проектів ОСББ, що приймають участь у 

Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» - у розмірі 

10 % кошторисної вартості робіт». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І.Ю. 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 


