
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про передачу об’єктів 

комунальної власності 

 

Відповідно до Закону України «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності», статей 31, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» у зв’язку із завершенням робіт з будівництва, 

реконструкції і капітального ремонту об’єктів комунальної власності міста, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Управлінню капітального будівництва передати на баланс: 

департаменту міського господарства – проектно-кошторисну 

документацію по об’єкту: «Реконструкція водопровідної мережі по                           

вул. Годинки до  вул. Капушанської по вул. Погорєлова в м. Ужгород». 

2. Управлінню капітального будівництва передати завершені 

будівництвом та реконструкцією об’єкти комунальної власності міста на 

баланс: 

департаменту міського господарства – водопровідну мережу по вул. 

Східна (реконструкція); зовнішнє освітлення стадіону «Авангард» по вул. І. 

Франка (реконструкція); водопровідну мережу Д-100 мм по вул. С. Разіна 

(реконструкція); 

закладу дошкільної освіти № 1 загального розвитку – навіси для зберігання 

дров для ДНЗ № 1 (будівництво); 

Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 6 імені В. С. 

Гренджі-Донського – мультифункціональний майданчик для занять ігровими 

видами спорту в загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 6 імені В. С. Гренджі-

Донського по вул. Польовій в м. Ужгороді; 

Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 –  баскетбольне 

поле УЗОШ І-ІІІ ст. № 19 по вул. Заньковецької, 66 (будівництво); 

навчально-виховному комплексу «Гармонія» – спортивний майданчик по 

вул. Доманинській, 263 в м. Ужгороді; 



КНП «Центральна міська клінічна лікарня Ужгородської міської ради» – 

аварійне освітлення будівлі ЦМКЛ (реконструкція); 

департаменту праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради – приміщення під розміщення міського УПСЗН на пл. Ш. Петефі, 

24-26 (реконструкція); 

3. Управлінню капітального будівництва передати проєктну та 

виконавчо-технічну документацію на об’єкти комунальної власності міста після 

завершення робіт із капітального ремонту, а саме: 

департаменту міського господарства – «Капітальний ремонт приміщень 

будівлі по пл. Жупанатській, 3 В»; 

КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня Ужгородської міської 

ради» – «Капітальний ремонт реанімаційного відділення та сходової клітки 

МДКЛ по вул. Бращайків»; 

закладу дошкільної освіти № 7 «Віночок» загального розвитку – 

«Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 7 по вул. Волошина, 46»; 

закладу дошкільної освіти № 8 «Дзвіночок» загального розвитку – 

«Капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ № 8 «Дзвіночок»; 

закладу дошкільної освіти № 28 загального розвитку – «Капітальний 

ремонт зовнішньої та внутрішньої каналізаційної мережі будівлі ДНЗ № 28 по 

вул. Добролюбова»; 

закладу дошкільної освіти № 36 загального розвитку – «Капітальний 

ремонт ігрових майданчиків ДНЗ № 36 по вул. Бачинського»; 

закладу дошкільної освіти № 40 загального розвитку – «Капітальний 

ремонт будівлі ДНЗ № 40 по вул. Волошина»; 

Ужгородській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням іноземних мов – «Капітальний ремонт карнизу покрівлі будівлі 

"Ужгородської спеціалізованої школи I-III ст. № 5 із поглибленим вивченням 

іноземних мов" на пл. Ш. Петефі, 36»; 

Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 – «Капітальний 

ремонт покрівлі будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 по вул. Дворжака»; 

Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 – «Капітальний 

ремонт фасаду НВК «Ужгородський економічний ліцей» ЗОШ І-ІІ ст. на                      

пл. Ш. Петефі».  

Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 – «Капітальний 

ремонт санвузлів УЗОШ І-ІІІ ст. № 19 по вул. Заньковецької, 66»; 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  І. Фартушка.  

 

 

Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 


