
П Р О Т О К О Л  № 25 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 
 

від 02.11.2017 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

Вереш Павло Михайлович – секретар комісії;  

Білонка Володимир Іванович;  
Варцаба Сергій Васильович;  

Якубик Іван Іванович;  

Пацкан Дмитро Сергійович; 

Чурило Михайло Михайлович;  

Борисенко Олександр Олександрович – члени комісії. 

     ВІДСУТНІ:  Волошин Іван Іванович – голова комісії; 

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 

комісії.  

    ЗАПРОШЕНІ: Бабидорич В.І. – директор  ДМГ; 

Полтавцева Т.В. – начальник управління майном міста 

департаменту міського господарства; 

Пайда О.В. – начальник відділу благоустрою 

департаменту міського господарства; 

Цап В.В. – заступник начальника управління економіки 

та стратегічного планування; 

Зінич А.Б. – заступник начальника управління правового 

забезпечення; 

Тарахонич В.Ю. – начальник відділу міжнародних 

ґрантових програм та інновацій; 

Чегіль М.– начальник відділу культури, заступник 

начальника управління культури, спорту, сім’ї та молоді; 

Чепкий О.О. – начальник відділу землекористування; 

Бабунич О.Ю. – начальник управління освіти; 

Квіт В.В. – заступник начальника управління 

містобудування та архітектури; 

Кирлик І. – головний спеціаліст відділу охорони 

здоров’я; 

Зотова О.С. – начальник відділу ДАБК. 

Садовнікова В.О. – начальник відділу управління 

комунальною власністю та земельними ресурсами 

департаменту міського господарства; 

Куберка М.Ю. – начальник відділу експлуатації 

житлового фонду та інженерних мереж департаменту 

міського господарства. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про питання, подані на розгляд департаментом міського господарства. 

2.  Обговорення проектів рішень чергової ХVII сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

1. Про лист департаменту міського господарства  

19.10.17 № до 2154/24.01-12 

 

1.1. СЛУХАЛИ: Депутати розглянули звернення ГО "Федерація хортингу у м. 

Ужгород" щодо надання приміщення підвалу по Пр. Свободи, 20 для 

облаштування спортивної зали.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання про що 

департаменту міського господарства підготувати відповідний проект 

рішення на розгляд сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

1.2. СЛУХАЛИ: Депутати розглянули лист управління праці  та соціального 

захисту населення щодо звернення директора Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування про набуття права 

оперативного управління будівлею по вул. Благоєва, 10 Б.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати задовольнити клопотання про що 

департаменту міського господарства підготувати відповідний проект 

рішення на розгляд сесії міської ради.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

   

 

І. Обговорення проектів рішень чергової ХVII сесії Ужгородської міської 

ради VІI скликання. 

 

1.  (проект № 824) Про створення комунальної установи «Інклюзивно – 

ресурсний центр № 1» Ужгородської міської ради. 

СЛУХАЛИ: Бабунич О.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

2.  (проект № 825) Про Програму розвитку транскордонного 

співробітництва та підтримки імплементації проектів міжнародної 

технічної допомоги в м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Тарахонич В.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" – одноголосно 

3.  ( проект № 826) Про Програму розвитку туризму та формування 

позитивного інвестиційного іміджу м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

4.  ( проект № 827) Про Програму відзначення в місті Ужгород державних 

та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та інших 

заходів на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Чегіль М. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

5.  ( проект № 828) Про Програму медичного забезпечення ветеранів, 

інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018 – 

2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Кирлик І. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

6.  ( проект № 829) Про міську цільову соціальну Програму протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Кирлик І. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

7.  ( проект № 830) Про міську Програму «Цукровий та нецукровий діабет 

на 2018 – 2022 роки». 

СЛУХАЛИ: Кирлик І. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

8.  ( проект № 831) Про міську Програму «Розвиток нефрологічної та 

гемодіалізної служби на 2018 – 2022 роки». 

СЛУХАЛИ: Кирлик І. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 



9.  (проект № 832) Про міську Програму боротьби з онкологічними 

захворюваннями на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Кирлик І. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

10.  (проект № 833) Про Програму сприяння виконанню рішень судів та 

інших виконавчих документів на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Зінич А.Б. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

11.  (проект № 834) Про Програму підготовки до продажу земельних ділянок 

на 2018 – 2020 роки. 

СЛУХАЛИ: Садовнікова В.О. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

12.  ( проект № 835) Про затвердження Програми енергозбереження та 

енергоефективності міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Цап В.В. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

13.  ( проект № 836) Про навчальну Програму для об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

14.  ( проект № 837) Про Програму виготовлення технічної документації на 

багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

Рішення прийнято. 

15.  ( проект № 838) Про Програму встановлення автономного електричного 

опалення у м. Ужгород на 2018 рік. 



СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

16.  ( проект № 839) Про Програму відшкодування частини кредитів, 

отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, 

капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. 

Ужгород на 2018 – 2022 роки («Теплий дім»). 

СЛУХАЛИ: Куберка М.Ю. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

17.  ( проект № 840) Про Програму охорони навколишнього природного 

середовища міста Ужгород на 2018 – 2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати відправити проект рішення на 

доопрацювання. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

18.  ( проект № 841) Про Програму благоустрою міста Ужгород на 2018 – 

2022 роки. 

СЛУХАЛИ: Пайда О.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

19.  ( проект № 842 з доповненням) Про розроблення містобудівної 

документації. 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

20.  ( проект № 843 з доповненням) Про надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

21.  ( проект № 844 з доповненням) Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

22.  ( проект № 845 з доповненням) Про затвердження та надання дозволів на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

23. ( проект № 846) Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки. 



24. ( проект № 847) Про відмову у затвердженні проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування. 

25. ( проект № 848 з доповненням) Про надання дозволів на складання 

технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості). 

26. ( проект № 849) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

27.  ( проект № 850 з доповненням) Про поновлення та припинення дії 

договорів оренди земельних ділянок. 

28. ( проект № 851) Про надання дозволів на проведення експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

29. ( проект № 852) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Гомада А.Р.) 

30. ( проект № 853) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(Каплар В.П.) 

31. ( проект № 854) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Кокуца Н.М.) 

32. ( проект № 855) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Кучер В.О.) 

33. ( проект № 856) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Немеш В.І.) 

34. ( проект № 857) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

( гр. Немеш В.І.) 

35. ( проект № 858) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Субота О.І.) 

36. ( проект № 859) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Чопей Г.А.) 

37. ( проект № 860) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПАТ «Івано – Франківськцемент») 

38. ( проект № 861) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ПАТ «Івано – Франківськцемент») 

39. ( проект № 862) Про затвердження матеріалів актуалізації звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення. ( «Квіти Ужгород – 2») 



40.  (проект №792) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Андрусь – Чорнак Л.М.) 

41.  (проект №793) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Губенков В.В.) 

42.  (проект №794) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Дьолог М.С.) 

43. (проект №795) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Жолтані М.І.) 

44.   (проект №796) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Кохан К.Ф.) 

45. (проект №797) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Лабик А.Я.) 

46. (проект №798) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Немеш В.М.) 

47. (проект №799) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Олійник І.М.) 

48. (проект №800) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Орос М.Ю.) 

49. (проект №801) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Пересоляк М.В.) 

50.   (проект №802) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ФОП Пересоляк М.В.) 

51. (проект №803) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Рибак Я.С.) 

52.   (проект №804) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Химинець Ю.П.) 

53. (проект №805) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(гр. Химинець Ю.П.) 

54.   (проект №806) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу.  

(ТОВ «Підзамок»). 



55. ( проект № 863) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

СЛУХАЛИ: Чепкий О.О. представив проекти рішень. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішення до розгляду на сесії 

пакетом. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

56.  ( проект № 864) Про зміни у персональному складі постійних комісій.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

57.  Про приватизацію земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення шляхом викупу.(дія рішення № 738 від 25.07.2017 зупинена 

розпорядженням міського голови 31.07.2017 № 298). 

58. Про п. 1.3 рішення ХV сесії міської ради VІІ скликання від 12.09.2017 № 

772 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» (дія пункту зупинена 

розпорядженням міського голови 15.09.2017 № 376) 

59. Про п. 1.4 рішення ХV сесії міської ради VІІ скликання від 12.09.2017 № 

772 «Про надання та відмову у наданні дозволів на розробку проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок.» (дія пункту зупинена 

розпорядженням міського голови 15.09.2017 № 376) 

60. Про п. 1.6 рішення ХV сесії міської ради VІІ скликання від 12.09.2017 № 

775 «Про поновлення та відмову у поновленні договорів оренди 

земельних ділянок». (дія пункту зупинена розпорядженням міського 

голови 15.09.2017 № 376)  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати питання до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

61.  ( проект № 865) Про зміни і доповнення до рішення міської ради 

10.03.2016 року № 119. (Про затвердження містобудівної 

документації». 

СЛУХАЛИ: Зотова О.С. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

62.  ( проект № 866) Про внесення змін до рішення ХV сесії міської ради VІІ 

скликання від 12 вересня 2017 року № 750. (Про упорядкування назв 

вулиць). 

СЛУХАЛИ: Квіт В.В. представила проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступними критичними зауваженнями: 

1. Внести наступні зміни: 



«16. Айвазовського – Івана Айвазовського»; 

2. Доповнити перелік наступною вулицею: 

«вулиця Ціолковського – вулиця Костянтина Ціолковського». 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

 

 

Секретар комісії  П.Вереш 


