
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 12.06.2019     Ужгород                  № 206 

 

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. Відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому передати 

на баланс управлінню у справах культури, молоді та спорту скульптурну 

композицію жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні на наб. 

Незалежності в м. Ужгород (будівництво). 

2. Управлінню капітального будівництва передати завершені 

будівництвом та реконструкцією об’єкти комунальної власності міста на 

баланс: 

департаменту міського господарства –– легкоатлетичні доріжки стадіону 

«Автомобіліст» по вул. Капушанській (реконструкція); фундамент та 

благоустрій під скульптурною композицією  жертвам Голодомору 1932-1933 

років в Україні на наб. Незалежності в м. Ужгород (будівництво); пам'ятник на 

Пагорбі Слави в м. Ужгород особам, які віддали життя за Україну під час 

проведення антитерористичної операції (будівництво); 

загальноосвітній школі № 8  –– спортивний майданчик для міні-футболу 

зі штучним покриттям по вул. Академіка Корольова, 4 (будівництво); 

загальноосвітній школі № 5 –– спортивний майданчик для міні-футболу 

зі штучним покриттям по наб. Київській 16, (будівництво). 

3. Управлінню капітального будівництва передати проектну та 

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

завершення робіт із капітального ремонту, а саме: 



 

 

відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому                        

–– «Капітальний ремонт системи опалення будівлі на пл. Поштовій, 3»;  

департаменту міського господарства –– «Капітальний ремонт покрівлі 

будівлі «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» по вул. 8-го Березня, 46А»; 

«Капітальний ремонт  приміщень будівлі по вул. Небесної Сотні, 6»; 

«Капітальний ремонт покрівлі-будівлі по вул. Мукачівській, 18»; «Капітальний 

ремонт фасаду та благоустрою території будівлі «Інклюзивно-ресурсний центр 

№ 1» по вул. 8-го Березня, 46А»; «Облаштування частини території існуючого 

кладовища «Барвінок» в с. Барвінок Ужгородського району – будівництво»; 

«Будівництво зовнішнього електропостачання електроустановок «Винних 

Льохів» по вул. Ференца Ракоці, 2»; 

управлінню освіти – «Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ   

№ 16 по вул. Івана Айвазовського»; 

центральній міській клінічній лікарні – «Капітальний ремонт зовнішніх 

мереж водопостачання лікарні до головного корпусу»; «Капітальний ремонт 

приймального відділення ЦМКЛ по вул. Олександра Грибоєдова»; 

міській дитячій клінічній лікарні – «Капітальний ремонт першого 

поверху МДКЛ  по вул. Братів Бращайків»; 

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

санвузлів лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка»; 

спеціалізованій загальноосвітній школі № 2 з поглибленим вивченням 

окремих предметів – «Капітальний ремонт зовнішньої водопровідної мережі 

для котельні Ужгородської спеціалізованої ЗОШ № 2 по вул. Підгірній»; 

Ужгородській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 6 ім. В. С. Гренджі-

Донського – «Капітальний ремонт благоустрою території із влаштуванням 

додаткового входу в будівлю ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 ім. В. С. Гренджі-Донського по 

вул. Польовій, 22»; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 19 –– «Капітальний ремонт зовнішньої 

каналізаційної мережі  будівлі  УЗОШ № 19 І-ІІІ ст. по вул. Марії 

Заньковецької, 66»; 

департаменту праці та соціального захисту населення –– «Капітальний 

ремонт системи опалення Ужгородського міського територіального центру 

соціального обслуговування по вул. Федора Потушняка, 10б (Благоєва, 10б)»; 

закладу дошкільної освіти № 29 «Дивосвіт» загального розвитку              

–– «Капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 29 «Дивосвіт» по вул. Михайла 

Грушевського, 61А». 



 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В.  

 

 

Міський голова                                          Б. АНДРІЇВ 

 

 

 


