
 
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

               _____  сесія    VI _  скликання  
  
 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №  
 
_________________                      м. Ужгород                                       
 
 
… 

 
Про зміни  до рішення ХХVІ сесії міської  
ради VІ скликання 19.12.2014 р. № 1578 
(зі змінами 09.07.2015 р. № 1741,  
31.07.2015 р. № 1759) 
 

  З метою виконання робіт із капітального ремонту житлових будинків, на 
виконання Програми капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород 
у 2015 році, 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 в додаток 4 до рішення ХХVІ сесії міської ради VІ 
скликання 19.12.2014 р. № 1578  «Про Програму капітального ремонту 
житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки», а саме: 

1.1. Зняти обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту ліфтів житлового будинку по пр. Свободи, 2 (п.1,2,3)  на 
суму 576000 грн., співфінансування за рахунок мешканців будинку  на суму 
64000 грн. 

  1.2. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на  проведення 
реконструкції ліфтів житлового будинку по вул.Минайській, 29 (п.1,2) - на суму 
716993 грн., зменшити співфінансування за рахунок мешканців будинку  на 
суму 3767 грн. 

1.3. Зменшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Минайській, 12 (п. 1, 2) 
на суму 29124 грн. та співфінансування за рахунок мешканців будинку  на суму 
3236 грн. 

1.4. Зменшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Минайській, 13 
(п.1,2,3) на загальну суму  29594 грн. та співфінансування за рахунок 
мешканців будинку  на загальну суму 3288 грн. 



1.5. Зменшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Л.Толстого, 33 (п.1-3) 
на загальну суму  -46391 грн. та співфінансування за рахунок мешканців 
будинку  на загальну суму 3544 грн. 

1.6. Зменшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Л.Толстого, 46 (п.1-2) 
на загальну суму  27189 грн. та співфінансування за рахунок мешканців 
будинку  на загальну суму 1434 грн. 

1.7. Зменшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту ліфтів житлового будинку по вул. Міцкевича, 2/16 (п.1,2) 
на загальну суму  26873 грн. та співфінансування за рахунок мешканців 
будинку  на загальну суму 1857 грн. 

2. Внести зміни у додаток 1 до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 
скликання 09.07.2015 р. № 1741 «Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради 
VІ скликання 19.12.2014 р. № 1578 (зі змінами 09.04.2015 р. № 1671, 19.06.2015 
р. № 1704), а  саме: 

2.1. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Володимирській, 82 
на суму 190000 грн., співфінансування за рахунок мешканців будинку  на суму 
21111 грн. 

2.2. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Шевченка, 30 на 
суму 229000 грн., співфінансування мешканців на суму 25455 грн. 

2.3. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. І.Франка, 56А на 
суму 301851 грн., співфінансування мешканців на суму 33539 грн. 

2.4. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул.Л. Толстого, 46 на 
суму 148000 грн., співфінансування мешканців на суму 17000 грн. 

2.5. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул.Грибоєдова, 3 на 
суму 70000 грн., співфінансування мешканців на суму 7778 грн. 

2.6. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул.Докучаєва, 25 на 
суму 80000 грн., співфінансування мешканців на суму 8889 грн. 

2.7. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту водопроводу, каналізації житлового будинку по 
вул.Срібній, 4 на суму 50000 грн., співфінансування мешканців на суму 5555 
грн. 

2.8. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту водопроводу, каналізації житлового будинку по 
вул.Собранецькій, 146 на суму 100000 грн., співфінансування мешканців на 
суму 11111 грн. 

2.9. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту електрощитової та електромереж  житлового будинку по 



пр.Свободи, 40 на суму 32760 грн., співфінансування мешканців на суму 3640 
грн. 

2.10. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту електрощитової та електромереж  житлового будинку по 
пр.Свободи, 33 на суму 87047 грн., співфінансування мешканців на суму 9672 
грн. 

2.11. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту електрощитової та електромереж  житлового будинку по 
вул. Минайській, 3 на суму 87047 грн., співфінансування мешканців на суму 
9672 грн. 

2.12. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту електрощитової та електромереж  житлового будинку по 
вул. Собранецькій, 122 на суму 27000 грн., співфінансування мешканців на 
суму 3000 грн. 

2.13. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту електрощитової та електромереж  житлового будинку по 
вул. Собранецькій, 146 на суму 32000 грн., співфінансування мешканців на 
суму 3556 грн. 

2.14. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту електрощитової та електромереж  житлового будинку по 
вул. Собранецькій, 152 на суму 75000 грн., співфінансування мешканців на 
суму 8333 грн. 

2.15. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту електрощитової та електромереж  житлового будинку по     
вул. Срібній, 4  на суму 25000 грн., співфінансування мешканців на суму 2778 
грн. 

 
3. Внести зміни у додаток 2 до рішення ХХVІІ сесії міської ради VІ 

скликання 31.07.2015 р. № 1759 «Про зміни до рішення ХХVІ сесії міської ради 
VІ скликання 19.12.2014 р. № 1578 (зі змінами 09.04.2015 р. № 1671, 19.06.2015 
р. № 1704, 09.07.2015 р. № 1741), а  саме: 

3.1. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул.Бестужева, 14 (ЖБК 
«Горняк») на суму 153000 грн., співфінансування мешканців на суму 17000 грн. 

3.2. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул.Заньковецької, 36 
(ЖБК «Ювілейний») на суму 80981 грн., співфінансування мешканців на суму 
8998 грн. 

3.3. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул.Богомольця, 20 (БК 
«Престиж») на суму 93594 грн., співфінансування мешканців на суму 10400 
грн. 

3.4. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту по заміні вікон у під’їздах житлового будинку по 



вул.Чорновола, 35 (ЖБК «Беркут») на суму 63000 грн., співфінансування 
мешканців на суму 7000 грн. 

3.5. Передбачити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту водопроводу та каналізації житлового будинку по 
вул.Декабристів, 43 (ОСББ «Декабристів, 43») на суму 118008 грн., 
співфінансування мешканців на суму 13112 грн. 

3.6. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту водопроводу та каналізації житлового будинку по 
вул.Лавріщева, 16а/1 (ОСББ «Комфорт-Уж») на суму 63574 грн., 
співфінансування мешканців на суму 7064 грн. 

3.7. Збільшити обсяги фінансування з бюджету міста на виконання 
капітального ремонту електрощитової та електромереж житлового будинку по 
вул.Джамбула, 50 (БК «Мрія-Уж») на суму 135000 грн., співфінансування 
мешканців на суму 15000 грн. 
          4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови відповідно до функціональних повноважень та постійну комісію з 
питань житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури та 
екології (Погорєлов А.В.). 
 
 
 
Міський голова                            В. Погорелов 
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