
П Р О Т О К О Л  № 27 
засідання постійної комісії 

з питань благоустрою, житлово-комунального 

господарства та приватизації майна комунальної власності 
 

від 01.02.2018 р.          м. Ужгород 

 

ПРИСУТНІ: 

 

 

 

Губкович Василь Михайлович – заступник голови 

комісії; 

Білонка Володимир Іванович;  
Варцаба Сергій Васильович;  

Чурило Михайло Михайлович; 

Борисенко Олександр Олександрович – члени комісії. 

     ВІДСУТНІ:  Волошин Іван Іванович – голова комісії; 

Якубик Іван Іванович; 

Пацкан Дмитро Сергійович; 

Вереш Павло Михайлович – секретар комісії.  

 

    ЗАПРОШЕНІ: Біксей А.Б. – начальник управління праці та соціального 

захисту населення; 

Гах Л.М. – начальник департаменту фінансів та 

бюджетної політики; 

Бабидорич В.І. – директор ДМГ; 

Яцків О.І. – заступник директора департаменту, 

начальник відділу закупівель та регулювання 

економічної діяльності департаменту міського 

господарства; 

Полтавцева Т.В. - заступник директора департаменту, 

начальник управління майном міста; 

Щербанич С.І. – начальник відділу економічного 

розвитку, аналізу та стратегічного планування 

управління економіки та стратегічного планування; 

Пекар В.І. – начальник управління правового 

забезпечення; 

Олексіюк С.М. – директор центру зайнятості населення в 

м. Ужгород.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 Обговорення проектів рішень чергової XIX сесії міської ради VII 

скликання. 

1.  (проект №969) Про Програму відшкодування відсотків за кредитами, 

залученими населенням на впровадження енергозберігаючих заходів у м. 

Ужгород на 2018-2022 роки.  



СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

 

2.  (проект №970) Про зміни до рішення XVII сесії міської ради VII 

скликання 09.11.2017 року №799. (зміни до Програми енергозбереження) 

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проект рішення.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

3.  (проект №971) Про зміни до рішення IX сесії міської ради VII скликання 

22 грудня 2016 року №497. (зміни до Програми розроблення Стратегії 

розвитку міста).  

СЛУХАЛИ: Щербанич С.І. представив проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

4.  (проект №972) Про зміни та доповнення до рішення XVII сесії міської 

ради VII скликання 09.11.17 р. №797. (зміни до Програми сприяння 

виконанню рішень судів) 

СЛУХАЛИ: Пекар В.І..  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

5.  (проект №973) Про доповнення до рішення II сесії міської ради VII 

скликання 21 квітня 2016 року №178. (доповнення до Програми 

приватизації об’єктів).  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

1. Голосування проводити по кожному об'єкту окремо.  

2. Доповнити додаток до проекту наступним пунктом: 
Назва об'єкта Адреса Спосіб приватизації 

Будівля котельні площею 

356,4 кв.м. та будівля 

підвищувальної станції літ. 

Б площею 38,1 кв.м.  

м. Ужгород, 

вул. Легоцького, 64 а 

Викуп 

(ТОВ "Ремонтсервіс-4") 

 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 



"ЗА" - одноголосно 

6.  (проект №974) Про Програму зайнятості населення на період до 2020 

року.  

СЛУХАЛИ: Олексіюк С.М.   представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

7.  (проект №975 з доповненням) Про надання грошової допомоги 

малозабезпеченим мешканцям міста.  

СЛУХАЛИ: Біксей А.Б.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії з наступним критичним зауваженням:  

1. У пунктах 1.2, 1.20, 1.29, 1.34 надати допомогу в  розмірі  10 000 грн.  

2. Доповнити проект рішення наступними пунктами: 

 1.7  Гр. Наконечній І.В., 1975 року народження, мешканці м. Ужгород, 

вул. Антонія Годинки, 8/37 (реєстраційний номер облікової картки *** ), в 

зв’язку з пожежею у квартирі, яка сталася 26.01.2018 р., потребує кошти на 

проведення ремонту. Надати кошти у сумі 15000,00 грн.     

1.8 Гр. Кертис Жужанні Михайлівні, 1977 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Годинки, 8/33 ( реєстраційний номер облікової картки *** ), в 

зв’язку з пожежею, що перейшла з квартири № 33, яка сталася 26.01.2018 р., 

потребує кошти на проведення ремонту. Надати кошти у сумі 5000,00 грн. 

1.9  Гр. Шугаєвій Тетяні Олександрівні, 1979 року народження, мешканці   

м. Ужгород, вул. Годинки, 8/41 ( реєстраційний номер облікової картки *** ), в 

зв’язку з пожежею, що перейшла з квартири № 33, яка сталася 26.01.2018 р., 

потребує кошти на проведення ремонту. Надати кошти у сумі 5000,00 грн. 

1.10 Гр. Моняк Леоніді Іллівні, 1972 року народження, мешканці м. 

Ужгород, вул. Годинки, 8/49 ( реєстраційний номер облікової картки *** ), в 

зв’язку з пожежею, що перейшла з квартири № 33, яка сталася 26.01.2018 р., 

потребує кошти на проведення ремонту. Надати кошти у сумі 2000,00 грн. 

1.11 Гр. Степановій Ірині Олександрівні, 1977 року народження, яка 

зареєстрована в м. Київ, вул. Мате Залпа, 12/3, кв. 178, але фактично проживає 

в м. Ужгород, вул. Годинки, 8/45 ( реєстраційний номер облікової картки  ***), 

в зв’язку з пожежею, що перейшла з квартири № 33, яка сталася 26.01.2018 р., 

потребує кошти на проведення ремонту. Надати кошти у сумі 2000,00 грн., як 

виняток. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – одноголосно 

 

8.  (проект №976 ) Про зміни до бюджету міста на 2018 рік.   

СЛУХАЛИ: Граб Г.Я.   представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 



За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

9.  (проект №977) Про зміни до рішення XIII сесії міської ради VII 

скликання 30 травня 2017 року №675.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

10.  (проект №978) Про надання згоди на демонтаж та продаж майна.  

 СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

11. (проект №979 ) Про надання пільги.   

СЛУХАЛИ: Щадей В.І.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

12.  (проект №980) Про зміни до рішення ХVII сесії міської ради VІІ 

скликання 16 листопада 2017 року № 877.  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

13.  (проект №981) Про продовження договору оренди. (центр «Дорога 

життя»).  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

14.  (проект №982) Про передачу основних засобів.  

СЛУХАЛИ: Яцків О.І.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

15.  (проект №983) Про зменшення статутного фонду комунального 

підприємства «Водоканал м. Ужгорода».  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   



ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

16.  (проект №984) Про зменшення статутного капіталу комунального 

підприємства «Водоканал м. Ужгорода».  

СЛУХАЛИ: Полтавцева Т.В.  представила проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

17.  (проект №985) Про надання дозволу на списання основних засобів.  

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

18.  (проект №986) Про зміни до рішення X сесії VII скликання 26.01.2017 

року №587.  

СЛУХАЛИ: Пекар В.І.  представив проект рішення.   

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект рішення та рекомендувати до розгляду 

на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

19.  (проект №987) Про затвердження та надання дозволів на розробку 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

20. (проект №988) Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок. 

21. (проект №989) Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок. 

22. (проект №990) Про надання згоди на складання технічної документації 

щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

23.  (проект №991) Про затвердження технічної документації щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). 

24.  (проект №992) Про поновлення дії договорів оренди земельних ділянок. 

ВИРІШИЛИ: Проекти рішень рекомендувати пакетом до розгляду на сесії. 

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

25.  (проект №993) Про надання дозволів на проведення експертної грошової 

оцінки земельних ділянок. 

СЛУХАЛИ: Депутати Губкович В.М. та Борисенко О.О.  повідомили, що не 

буде брати участь у голосуванні у зв'язку з наявністю конфлікту інтересів.  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" – 3 

"НЕ ГОЛОСУВАВ" - 2 



(РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО) 

26. (проект №994) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ПП «Гроза РД»).  

27. (проект №995) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ФОП Корнета 

Л.П.). 

28. (проект №996) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Кіяк С.Е.).  

29. (проект №997) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Чепканич 

В.В.).  

30. (проект №998) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Чепканич 

В.В. ) 

31. (проект №999) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Рибак Я.С.).  

32. (проект №1000) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Лукач Б.С.).  

33. (проект 1001) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Поган М.М.).  

34. (проект №1002) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (ТОВ 

«Новопарт» ).  

35. (проект №1003) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (Компанія «М 

Файнес»).  

36. (проект №1004) Про приватизацію земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення шляхом викупу. (гр. Лукач Б.С.). 

37. (проект № 1005) Про зміни та скасування рішень міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень пакетом до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

38. (проект № 1006 з доповненнями 1,2,3,4) Про розроблення містобудівної 

документації. 

39. (проект № 1007) Про затвердження містобудівної документації.  

(р-н обмежений вул. Перемоги, Олександра Радищева, Возз’єднання, 

Михайла Драгоманова).  

40. (проект № 1008) Про затвердження містобудівної документації.  

(р-н вул. Собранецької , КПП).  

41. (проект №1009) Про затвердження містобудівної документації.  

(р-н вул. Миколи Бобяка, Загорської).   

42. (проект №1010) Про затвердження містобудівної документації. 

(р-н обмежений вул. Василя Докучаєва, Собранецькою, Олександра 

Грибоєдова, ЦМКЛ).  

43. (проект №1011) Про затвердження містобудівної документації.  



(р-н обмежений вул. Єньківською, Загорською, Степана Фодора).  

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати проекти рішень пакетом до розгляду на сесії.  

За це рішення ГОЛОСУВАЛИ: 

"ЗА" - одноголосно 

 

 

Заступник голови комісії                   В. Губкович 

 

 


