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Шановний пане Василю! 

 

У відповідь на петицію «Капітальний ремонт вулиці П.Лінтура (Боздош)» 

10.03.2020  додатково повідомляємо наступне. 

Забудова мікрорайону «Боздош» почала проводитись ще  у 80-ті роки 

минулого сторіччя. На забудову мікрорайону було розроблено генплан 

забудови, який розроблявся ДП «Закарпатдіпромісто», яким було врегульовано 

всі питання, як до благоустрою, так і до забезпечення кварталу інженерними 

мережами.  

Однак, з 2000-х років забудова кварталу почала здійснюватися власниками 

окремих приватних ділянок. 

В зазначений період з 2000-2008 при наданні АПЗ (архітектурно-

планувальних завдань ) та з 2008 містобудівних умов та обмежень забудови 

земельної ділянки  вимога щодо необхідності проведення благоустрою 

прилеглої території зазначалась при наданні вихідних даних для проєктування 

та необхідність отримання технічних умов на підключення до інженерних 

мереж. З 2008 -2016 р.р.  повноваження щодо контролю та відповідності до 

проєктної документації та вимог ДБН об’єктів будівництва, що здаються в 

експлуатацію були покладені на ДАБІ України, яка не підпорядковувалася 

органам місцевого самоврядування м.Ужгорода  і тільки з вересня 2016р. ці 

повноваження були делеговані органам держархбудконтролю Ужгородської 

міської ради. 

09.07.2020 року у великій залі Ужгородської міської ради міський голова 

Богдан Андріїв і головний архітектор міста Олег Боршовський зустрілися з 

ужгородськими забудовниками. На зустрічі обговорили проблему хаотичної 

забудови мікрорайону “Боздош”.  
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За наслідками даної зустрічі було прийнято рішення щодо потреби у 

виготовленні комплексного проєкту з усіма інженерними мережами 

(водопостачання/водовідведення), влаштуванні/встановленні сміттєзбірників за 

кошти забудовників для якісного благоустрою вказаного району.  

При цьому, слід врахувати, що більша частина земельних ділянок 

перебуває у приватній власності забудовників або об'єднань співвласників 

багатоквартирних будинків.  

Відповідно до частини 1 статті 18 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  відносини органів місцевого самоврядування з 

підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у 

комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на 

договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах 

повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом. 

Наразі Департаментом міського господарства проводиться робота над 

розробленням механізму приведення об’єктів благоустрою вказаного 

мікрорайону в належний стан через залучення коштів на договірних засадах. 

Крім  того, за умови належного фінансування, в подальшому поетапно  

будуть проводитися роботи з капітального та поточного ремонту доріг 

мікрорайону “Боздош” за кошти місцевого бюджету.  

 

З повагою  

 

Міський голова                                                                              Богдан АНДРІЇВ 

 
Віталій Пекар 617134 

Олег Боршовський 617103 

 

 

 

 


