
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
_  VIІІ___ сесія   __VІ__ скликання 

(2-е пленарне засідання) 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
від 07 жовтня 2011 р. № 260                                                               м. Ужгород 
Про регулювання  
питань теплопостачання 
 

Розглянувши клопотання Ужгородського державного музичного 
училища імені Д.Є. Задора від 23.09.11р. №01-03/203, ДВНЗ «Ужгородський 
національний університет» від 27.09.11р. №01-10/1750, відповідно до статтей 
135-137 Господарського кодексу України, глави 60 Цивільного кодексу 
України, керуючись статтями 26, 30, 59, 60 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Зупинити дію пунктів 1, 2 рішення 1-го пленарного засідання VIII 

сесії міської ради VI скликання від 15 вересня 2011р. №248 «Про порядок 
користування об’єктами теплового постачання» до 01 квітня 2012 року.  

2. Затвердити рішення виконавчого комітету міської ради від 
28.09.11р. №348 «Про передачу котелень». 

3. КП «Уж-тепло» (Фогел Ю.Г.) та КП «Уж-енергія» (Мазютинець Л.Л.) 
укласти договори позички строком на 6 місяців з державним вищим 
навчальним закладом «Ужгородський національний університет» на котельню 
та обладнання за адресою м. Ужгород, вул. П.Мирного, 53 та незавершений 
будівництвом об’єкт з обладнанням за адресою: м. Ужгород, вул. Капітульна, 9.  

4. Припинити право господарського відання КП «Уж-енергія» на 
котельню по вул. Волошина (Духновича), 13 у м. Ужгороді.  

Управлінню майном міста (Касперов О.П.) укласти договір позички 
строком на 1 рік з Ужгородським державним музичним училищем імені        
Д.Є. Задора на котельню та обладнання по вул. Волошина (Духновича), 13 у    
м. Ужгороді.  

КП «Уж-енергія» (Мазютинець Л.Л.) передати зазначене майно за 
актами приймання - передавання Ужгородському державному музичному 
училищу імені Д.Є. Задора. 

5. Управлінню майном міста (Касперов О.П.) укласти договір позички 
строком на 1 рік з Ужгородським вищим професійним училищем торгівлі та 



технологій харчування на незавершений будівництвом об’єкт теплопостачання 
з обладнанням по вул. Володимирській, 65 «а» в м.Ужгороді. 

Передачу оформити актами приймання-передавання. 
6. Делегувати виконавчому комітету міської ради право приймати 

рішення щодо розпорядження майном об'єктів централізованого водо-, 
теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності 
територіальної громади міста Ужгород за винятком права їх відчуження, 
передачі в оренду чи концесію. 

7. Припинити право господарського відання КП «Уж-тепло» на 
модульну котельню по вул. Собранецькій, 120 у м. Ужгороді. 

Передачу зазначеного об’єкта з балансу КП «Уж-тепло» (Фогел Ю.Г.) 
на баланс управління майном міста (Касперов О.П.) оформити відповідним 
актом приймання-передавання. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 
 
 
Міський голова                            В. Погорелов 
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