
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 XX_  сесія    VI _  скликання  
(2 - е пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                      м. Ужгород 
 

Про зміни та доповнення до рішень 
ХІ сесії міської ради VІ скликання  
від 09.12.2011 р. № 314 (зі змінами від  
30.12.2011 р. № 397, від 20.07.2012р. № 573), 
ХV сесії міської ради VІ скликання  
від 07.12.2012 р. № 704  
 
         З метою забезпечення надійної експлуатації житлового фонду  в місті 
Ужгород, проведення робіт із капітального ремонту житлових будинків, 
керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”,  

міська рада В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення ХІ сесії міської ради VІ скликання від 
09.12.2011 р. № 314 «Про Програму підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків, органів самоорганізації населення у місті Ужгород 
на 2012-2014 роки», а саме: 

1.1. Викласти  назву Програми у новій редакції: «Програма підтримки 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації 
населення та співвласників багатоповерхових будинків, які прийняли рішення 
про проведення капітального ремонту у місті Ужгород на 2012-2014 роки». 

1.2. Внести зміни у додаток 1 до рішення, виклавши розділ 1 «Паспорт 
Програми» у новій редакції згідно з додатком 1. 

1.3. Викласти абзац перший розділу 2 Програми: «Мета Програми» у 
наступній редакції: 

«Мета Програми – створення дієвого механізму утримання житла 
шляхом створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 
органів самоорганізації населення, прийняття рішення загальними зборами 
власниками квартир про проведення капремонту». 

2. Внести зміни до рішення ХV сесії міської ради VІ скликання від 
07.12.2012 р. № 704 «Про зміни та доповнення до рішень ХІ сесії міської 
ради VІ скликання від 09.12.2011 р. № 314 (зі змінами від 30.12.2011 р.         
№ 397, від 20.07.2012р. № 573»), а саме:  

 



2.1. Підпункт 1.1. викласти у новій редакції: 

«1.1. Абзац п’ятий п.7 Додатку до рішення викласти у новій редакції: 

«Фінансування Програми здійснювати згідно з додатками».  

2.2.  Пункт 5 заходів Додатку до Програми вважати таким, що втратив 
чинність. 

3. Затвердити на 2014 рік адресне фінансування робіт із проведення 
капітального ремонту в місті Ужгород згідно із додатками 2, 3. 

4. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) здійснювати 
фінансування робіт у 2013-2014 роках за умови забезпечення співфінансування 
робіт з боку власників квартир згідно із Положенням про дольову участь 
власників квартир (квартиронаймачів) у капітальному ремонті (реконструкції, 
модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м.Ужгорода, 
затвердженим рішенням ХV сесії міської ради VІ скликання від 07.12.2012 р.   
№ 702 зі змінами, затвердженими рішенням ХХ сесії міської ради VІ 
скликання від 24.10.2013 р.   № 1095. 

5. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) проводити фінансування 
програми в межах коштів, затверджених в бюджеті міста на відповідний рік.  
          6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. та постійну комісію з питань житлово-
комунального господарства, містобудування, архітектури та екології 
(Погорєлов А.В.). 

 
Міський голова               В. Погорелов 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            Додаток 1 
до рішення ____ сесії 
міської ради VІ скликання  
від _________ № ____ 

ПРОГРАМА 
підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, 

органів самоорганізації населення та співвласників багатоповерхових 
будинків, які прийняли рішення про проведення капітального ремонту  

у місті Ужгород на 2012-2014 роки 
 

1. Паспорт Програми 
1. Розробник Програми Департамент міського господарства  
2. Співрозробники 

Програми 
Ужгородський осередок Всеукраїнської 
громадської організації «Спілка власників 
житла України», 
Міська рада з питань створення та 
забезпечення функціонування об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків, 
затверджена розпорядженням міського 
голови від 11.0-5.12 р. № 138 

3. Головний розпорядник 
Програми 

Департамент міського господарства 

4.  Учасники Програми Департамент міського господарства, 
об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, будинкові комітети, ЖРЕРи, ТОВ, 
власники квартир багатоквартирних 
житлових будинків, Ужгородський осередок 
СВЖУ 

5.  Терміни реалізації 
Програми 

2012-2014 

6. Фінансування 
Програми 

Відповідно  до додатків до Програми 

 
 

      Секретар ради                  С. Король 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Додаток 2 
до рішення ____ сесії 
міської ради VІ скликання  
від _________ № ____ 

 
 

П Е Р Е Л І К 
житлових будинків, які обслуговуються ЖРЕРами, ТОВ,  
внесених до плану проведення капремонту на 2014 рік 

 
Фінансування, грн.: №  

п.п. 
Адреса Кошторисна 

вартість, грн. Кошти бюджету Спів- 
фінансування 
за рахунок 
мешканців 

Проведення капітального ремонту покрівель 
1. вул.Срібна, 4               151400  136260 15140 
2. вул.Станційна, 14 61900   55710 6190 
3. вул.Лавріщева, 16а 67200 60480 6720 
4. вул.Ак.Корольова, 5 95000  85500 9500 
5. вул.8-го Березня, 7 145102 130332 14770 
6. вул.Грушевського, 31 161102 144732 16370 
7. вул.Володимирська, 82 141178  127060 14118 

Проведення капітального ремонту водопроводу, каналізації 
8. вул.Л.Толстого, 31 45000  40500 4500 

Проведення капітального ремонту електрощитової та електромереж 
9. вул.Закарпатська, 28 15000 13500 1500 
10. вул.Докучаєва, 10 15000 13500 1500 

Капітальний ремонт фасаду 

11. вул.Підгірна, 1 126555 113900 12655 
  

Разом: 1024437 921474 102963 
       
 

Секретар ради                  С. Король 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
до рішення ____ сесії 
міської ради VІ скликання  
від _________ № ____ 

 
П Е Р Е Л І К 

житлових будинків, в яких створено ОСББ,  БК, 
внесених до плану проведення капремонту на 2014 рік 

Фінансування, грн.: №  
п.п. 

Адреса Кошторисна 
вартість, грн. Кошти бюджету Спів- 

фінансування 
за рахунок 
мешканців 

Проведення капітального ремонту покрівель 
1. вул.Крилова, 14 

ОСББ «Крилова 14» 
55000,0  49500,0 5500,0 

2. вул.Духновича, 11       
(ОСББ "Оберіг 2012")         

70000,0  63000,0 7000,0 

3. вул.Коритнянська, 8 
(БК «Едельвейс») 

40000,0 36000,0 4000,0 

4. вул.Київська наб.17 
(ОСББ «Київська 
набережна») 

95000,0  85500,0 9500,0 

Проведення капітального ремонту водопроводу, каналізації  
5. вул.Лермонтова, 7а 

(ОСББ «Лермонтова, 7а) 
90000,0  81000,0 9000,0 

6. вул.Заньковецька,9 
(ОСББ «Єдині») 

50000,0 45000,0 5000,0 

7. ОСББ. Православна 
набережна 16 В» 

32000,0  28800,0 3200,0 

Проведення капремонту  мощення  будинку 
9. вул.Висока, 10 

(ОСББ «Дружба») 
30000,0  27000,0 3000,0 

Проведення капремонту цегляної стінки балконів, заміна вхідних дверей  
10. вул.Загорська, 61 а 

(ОСББ «Берегиня в 
м.Ужгороді) 

40000,0  36000,0 4000,0 

Проведення капремонту фасаду, ринв та труб 
11. вул. Боженка, 6 

(ОСББ «Боженка 6» 
55000,0 49500,0 5500,0 

  
Разом: 557000 501300 55700 

 
 

Секретар ради                  С. Король 
 
 
 
 


	        З метою забезпечення надійної експлуатації житлового фонду  в місті Ужгород, проведення робіт із капітального ремонту житлових будинків, керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

