
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

20.10.2021     Ужгород                                 № 449 
 
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: 
департаменту міського господарства – водопровідна мережа по                             

вул. Капушанській від вул. Грушевського до пр. Свободи (реконструкція); 
каналізаційна мережа по вул. Радванська (будівництво); каналізаційна мережа 
по вул. Донська (будівництво);  баскетбольний майданчик на прибудинковій 
території по вул. 8-го Березня буд. 17, 19, 21 по вул. Михайла Грушевського 
буд. 55, 57 (будівництво); скейт-майданчик на пл. Богдана Хмельницького 
(будівництво); 

Ужгородській спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 з 
поглибленим вивченням окремих предметів Ужгородської міської ради 
Закарпатської області – спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним 
покриттям в Ужгородській спеціалізованій ЗОШ № 2 по вул. Підгірній                          
м. Ужгород – будівництво (будівництво). 

2. Управлінню капітального будівництва передати проєктну та виконавчо-
технічну документацію на об’єкти комунальної власності міста після 
завершення робіт із капітального ремонту, а саме: 

класичній гімназії Ужгородської міської ради – «Капітальний ремонт 
басейну класичної гімназії по вул. 8-го Березня»; 

департаменту міського господарства – «Капітальний ремонт підтрибунних 
приміщень стадіону "Авангард" по  вул. Івана Франка»; 



КНП «Центральна міська клінічна лікарня Ужгородської міської ради» – 
«Капітальний ремонт внутрішньої системи водопостачання та каналізації 
будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова»; 

управління у справах культури, молоді та спорту –– «Капітальний ремонт 
монументу "Розірваний лист" по вул. Добрянського»; 

Ужгородській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Ужгородської міської ради Закарпатської області – 
«Капітальний ремонт санвузлів будівлі Ужгородської спеціалізованої школи                     
№ 5 з поглибленим вивченням іноземних мов по наб. Київська, 16»; 

КНП «Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня» Ужгородської міської 
ради – «Капітальний ремонт благоустрою території МДКЛ по вул. Бращайків, 
6». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови  Ю. Рахівського.  

 
 

Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 
 
 

 


