
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

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

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____ 
 

_________________                      м. Ужгород 
 
Про зміни до рішення ХV сесії  
міської ради VІ скликання  
від 07.12.12 №705  
 
 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення реалізації житлових 
прав мешканців гуртожитків», враховуючи рішення  XVІІ  сесії міської ради 
VІ скликання від 18.06.13 № 941,  ХІХ сесії міської ради VІ скликання від 
02.08.13  № 970 «Про зміни до рішення ХV сесії міської ради VІ скликання від 
07.12.12 № 705», відповідно до п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Викласти додаток 1 до Програми, затвердженої рішенням ХV сесії 

міської ради VІ скликання від 07.12.12 № 705 «Про Програму передачі 
гуртожитків у власність територіальної громади міста Ужгород на 2013-2015 
роки», у новій редакції  згідно з додатком. 

 
2. Фінансовому управлінню (Харевич П.І.) проводити фінансування 

Програми в межах коштів, затверджених в бюджеті міста на відповідний рік.  
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Семаля В.Ю.  
 
 
Міський голова                         В. Погорелов 
 

 
 
 

 
 
            



                                       
Додаток  

до рішення ____ сесії  
міської ради VI скликання  
від ___________ № _______ 

 
ГРАФІК 

передачі гуртожитків державної форми власності у власність територіальної громади міста Ужгород 
на 2013-2015 роки 

 
Орієнтовний обсяг коштів для проведення 
капітального ремонту гуртожитків, які 

передаються у комунальну власність (кошти 
державного, місцевого бюджету та за рахунок 

інших джерел фінансування (кошти мешканців та 
попереднього балансоутримувача), тис.грн.  

№ 
з/п 

Гуртожитки державної форми власності :   
адреса, підприємство-балансоутримувач 

Загальна 
кількість 

гуртожитків, 
шт. 

Загальна 
площа, кв.м. 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 
1. вул.Можайського, 9а, Ужгородський поштамт  4882,5  200,0 200,0 
2. вул.Загорська, 12, АТ «Укртелеком»  422,7   105,0 
3. вул.Загорська, 170, радгосп-завод «Ужгородський»  417,4   333,6 
4. вул.Лисенка, 43, 

радгосп-завод «Великолазівський» 
 518,5   150,0 

5. вул.Українська, 18, БК «Беркут»  1800,0  100,0 50,0 
6. вул.Мусорського,3 

ПАТ ЕК "Закарпаттяобленерго"  
 344,2  100,0  

7. вул.Можайського, 5, БК «Тиса – Уж»  8661.0  100,0  
8. вул.Богомольця, 18/22, БК «Швачка»  4446,9  100,0  
9. вул.Джамбула, 50, БК "Мрія Уж"  6736,0  100,0 100,0 
 Всього: 9 28229,2  700,0 938,6 
 в т.ч.фінансування за рахунок:      
 - державного бюджету    350,0 469,3 
 - бюджету міста та інших джерел    350,0 469,3 

 
 

Секретар ради                                                                                            С. Король 



 


	Міський голова                         В. Погорелов

