
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
 (8-е енарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  

 
_________________                      м. Ужгород                                       

 
 

Про передачу об’єктів 
газопостачання 
 
 

 Розглянувши листи ТОВ «Камел Стікс»  від 28.01.2014р. №1, 

центральної міської клінічної лікарні від 14.02.2014р. №71/01-4, керуючись 
Законом України «Про передачу  об’єктів права державної та комунальної 

власності», ч.2 ст.60, п.31 ч.1  ст.26 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
 1. Дати згоду на прийняття та прийняти у комунальну власність 

територіальної громади м. Ужгорода наступні об’єкти  газопостачання : 
-   вуличний газопровід  середнього тиску 396 п/м,  по вул. Колгоспній, 1    

ПЕ- 80 Ø63мм,  рік введення в експлуатацію 2003, вартістю 9800,61 грн.; 
-   вуличний газопровід  низького тиску 4 п/м,  по вул. Колгоспній, 1    ПЕ- 80 
Ø32мм,  рік введення в експлуатацію 2003, вартістю 24,00 грн. із запірною 

арматурою KNS 2,5 вартістю 187,49грн.; 
- мережа вуличного газопроводу середнього тиску протяжністю 645 п/м по 

вул. Грибоєдова, 20, ПЕ-100 SDR-11 Ø160 х 14,6 мм, вартістю 289956,00грн.  
із запірною арматурою КЗК 41С  вартістю 4657,00грн., рік введення в 

експлуатацію 2013; 
-   ШГРП по вул. Грибоєдова, 20  СТРУ-3.02 з регулятором РД-50Ф 2 одиниці 

вартістю 95340,00грн., рік введення в експлуатацію 2013.  
   2. Департаменту міського господарства   безоплатно передати мережі у 

користування    ПАТ «Закарпатгаз». 
3.  Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Семаля В.Ю. 
 
 

Секретар ради                        В. Щадей 
 



 
 

СУПРОВІДНА ЗАПИСКА 
До проекту рішення ради «Про передачу  об’єктів газопостачання» 

 

 
 З метою належної та безпечної експлуатації об’єктів газопостачання  

які  були побудовані за кошти  юридичних осіб та перебувають у їх 
власності, на підставі заяв поданих на розгляд до Ужгородської міської  ради, 

департамент міського господарства надає проект рішення про  прийняття 
об»єктів газопостачання  у комунальну власність міста. При подальшому 

здійсненні передачі газопроводів у користування ПАТ «Закарпатгаз»  
юридичні  особи знімають з себе відповідальність за утримання газопроводів 

в технічно справному стані. 
 

 
 

В. о. директора  департаменту             О. Костенчук 
 
 

 
 
 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

