
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XX_  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
Про прийняття у  комунальну власність  
територіальної громади  м. Ужгорода 
технічних засобів регулювання дорожнього руху 

 
 
 З метою належного утримання об’єктів міського благоустрою, керуючись 

Законом України “Про передачу об`єктів права державної та комунальної 
власності”, статтями 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Визнати право територіальної громади м. Ужгорода на безхазяйне 

рухоме майно (технічні засоби регулювання дорожнього руху – світлофорні 
об’єкти, розташовані на території міста Ужгорода) та надати згоду на його 
прийняття у комунальну власність згідно з додатком. 

2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П) вжити заходів 
щодо взяття на облік безхазяйного рухомого майна (технічні засоби 
регулювання дорожнього руху – світлофорні об’єкти)  та передати їх у 
господарське відання та на баланс КП «КШЕП» (Довбак І.М.). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 
 
 

Міський голова                В. Погорелов 

 
 
 
 
 
 



Додаток 
до рішення ХХ  сесії міської ради VІ скликання 
від ________________ 2013 року № _______ 

 
Перелік 

технічних засобів регулювання дорожнього руху – світлофорних об’єктів 
розташованих на території міста Ужгород 

№ 
з/п 

Найменування світлофорного 
об’єкту (місцезнаходження) 

Стан 
світлофорного 

об’єкту 
Примітка 

1. вул. Анкудінова–Будителів задовільний ламповий 

2. 
вул. Анкудінова–Мукачівська–
Станційна 

задовільний світлодіодний 

3. вул. Гагаріна–Верещагіна задовільний ламповий 
4. вул. Гагаріна–Краснодонців задовільний ламповий 
5. вул. Митна–Шевченко задовільний комбінований 
6. вул. Собранецька–Митна задовільний ламповий 
7. вул. Собранецька–Закарпатська задовільний світлодіодний 

8. 
Пр.Свободи–
пл.Б.Хмельницького 

задовільний світлодіодний 

9. пр.Свободи–Перемоги задовільний світлодіодний 
10. вул. Грушевського–Перемоги задовільний ламповий 

11. 
вул. Грушевського–
Заньковецької 

задовільний ламповий 

12. вул. Грушевського–8-го Березня задовільний комбінований 
13. вул. Минайська–Грушевського задовільний світлодіодний 
14. вул. Минайська–Ак.Корольова задовільний ламповий 
15. вул. Минайська–8-го Березня задовільний світлодіодний 

16. 
пр.Свободи–пл. Кирила і 
Мефодія 

задовільний світлодіодний 

17. пл..Ш. Петефі–Швабська задовільний світлодіодний 
18. вул. Л.Толстого–маг. Таллін незадовільний світлодіодний 
19. вул. Підгірна–Берчені задовільний світлодіодний 
20. вул. Заньковецької–Бестужева задовільний світлодіодний 

21. 
вул. Легоцького–Перемоги–
Баб’яка 

задовільний світлодіодний 

22. вул. Гагаріна–Коритнянська задовільний ламповий 
23. вул. Собранецька–Грибоєдова задовільний ламповий 

 
Секретар ради       С. Король 
 
 


