
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11.03.2020     Ужгород                    № 122 

 

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 завершені 

будівництвом та реконструкцією об’єкти комунальної власності міста на 

баланс: 

відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому –– 

приміщення першого поверху під ЦНАП будівлі по пл. Поштовій, 3 в                           

м. Ужгороді (реконструкція); 

 департаменту міського господарства –– зовнішнє освітлення території 

стадіону «Автомобіліст» по вул. Капушанській (реконструкція); легкоатлетичне 

ядро стадіону «Авангард» в м. Ужгород (реконструкція);  

 закладу дошкільної освіти № 30 загального розвитку –– дах по                         

вул. Шевченка, 42 в м. Ужгород (реконструкція); 

 закладу дошкільної освіти № 15 «Казка» загального розвитку –– існуючу 

мережу водопроводу для водозабезпечення міні-котельні ДНЗ № 15 по                  

вул. Л. Українки (будівництво); 

закладу дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» загального розвитку ––            

міні-котельня по вул. Тлехаса (будівництво). 

2. Управлінню капітального будівництва передати проектну та 

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

завершення робіт із капітального ремонту, а саме: 



 

 

департаменту міського господарства –– «Капітальний ремонт 

благоустрою території стадіону «Автомобіліст» по вул. Капушанській»; 

«Капітальний ремонт приміщення молодіжного центру «Пластова домівка» по 

вул. 8 Березня, 46 А в м. Ужгород»; «Капітальний ремонт благоустрою 

території будівлі по вул. 8 Березня, 46 В в м. Ужгород»; «Капітальний ремонт 

благоустрою території стадіону «Авангард» в м. Ужгород»; 

закладу дошкільної освіти № 21 «Ластовічка» загального розвитку –– 

«Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 21 "Ластівочка" по вул. Заньковецької, 

87/а»; 

КНП «Ужгородська міська поліклініка Ужгородської міської ради» –– 

«Капітальний ремонт будівлі психоневрологічного диспансерного відділення 

міської поліклініки по вул. Сільвая, 17»; 

КНП «Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної 

допомоги» –– «Капітальний ремонт приміщень будівлі центру первинної 

медико-санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 В для облаштування 

тимчасового перебування осіб без певного місця проживання»;  «Капітальний 

ремонт приміщень будівлі центру первинної медико-санітарної допомоги по 

вул. Грибоєдова, 20 В в м. Ужгород»; 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня Ужгородської міської ради» –– 

«Капітальний ремонт відділення судинної неврології ЦМКЛ по вул. Грибоєдова 

в м. Ужгород»; «Капітальний ремонт огорожі території ЦМКЛ по                             

вул. Грибоєдова»; «Капітальний ремонт приймального відділення ЦМКЛ по 

вул. Грибоєдова в м. Ужгород»; «Капітальний ремонт покрівлі блоку 2 

Головного корпусу (лабораторії) ЦМКЛ по вул. Грибоєдова в м. Ужгород»; 

«Капітальний ремонт травмопункту ЦМКЛ по вул. Грибоєдова в м. Ужгород»;  

Ужгородському територіальному центру соціального обслуговування –– 

«Капітальний ремонт системи опалення Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування по вул. Федора 

Потушняка, 10б (Благоєва, 10б)»; 

загальноосвітній школі № 7 –– «Капітальний ремонт будівлі І-ІІІ ст. № 7 

по вул. Дворжака в м. Ужгород»; «Капітальний ремонт актового залу будівлі 

ЗОШ №7 по вул. Дворжака»; 

лінгвістичній гімназії ім. Т. Г. Шевченка –– «Капітальний ремонт фасаду 

будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по наб. Незалежності»; 

«Капітальний ремонт благоустрою території Лінгвістичної гімназії                            

ім. Т. Г.  Шевченка в м. Ужгород»; 

закладу дошкільної освіти № 43 загального розвитку –– «Капітальний 

ремонт будівлі ДНЗ № 43 по вул. Дендеші в м. Ужгород». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови  В. Гомоная.  

 

Міський голова                                           Богдан АНДРІЇВ 


