
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. 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 (Юрко А.А.) передати 

завершені будівництвом та реконструкцією об’єкти комунальної власності 

міста на баланс: 

управління освіти – покрівлю ДНЗ № 28 (реконструкція), дах ДНЗ           

№ 31 (реконструкція); 

лінгвістичній гімназії ім. Т. Г. Шевченка – автономну котельню із 

зовнішніми мережами (реконструкція); 

загальноосвітній ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – каналізаційну мережу ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 (реконструкція); 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 7 – навіси для зберігання дров 

(будівництво); 

загальноосвітній ЗОШ І-ІІІ ст. № 19 – спортивний майданчик ЗОШ            

І-ІІІ ст. № 19 по вул. Заньковецькій, 66 (реконструкція); 

відділу бухгалтерського обліку міської ради та виконкому – автономну 

дахову котельню із зовнішніми мережами (реконструкція); 

департаменту міського господарства – зовнішню мережу фекально-

господарської і дощової каналізації в м-ні «Червениця» (реконструкція); 

водогін D-325 мм по вул. Можайського від вул. Минайської до вул. 8 Березня 

(реконструкція); каналізаційну насосну станцію по вул. Антонівській з 

каналізаційною мережею (будівництво); резервуари чистої води 2х1000м.куб. з 

підвищувальною насосною станцією (реконструкція); водопровідну мережу по 

вул. Борканюка (реконструкція); каналізаційний колектор по пров. Соляний 

(реконструкція); 

управлінню праці та соціального захисту населення – приміщення 

будівлі УПСЗН на пл. Ш. Петефі, 24 (реконструкція); 

центральній міській клінічній лікарні – систему опалення 

(реконструкція). 



2. Управлінню капітального будівництва (Юрко А.А.) передати 

проектну та виконавчо-технічну документацію на об’єкти комунальної 

власності міста після завершення робіт із капітального ремонту, а саме: 

управлінню освіти – капітальний ремонт фасаду будівлі ДНЗ № 2, пров. 

Приютський; капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ДНЗ № 6 по 

вул. Капітульній; капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 12 

по вул. Йокаї; капітальний ремонт системи опалення будівлі ДНЗ № 15 по вул. 

Л. Українки; капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) ДНЗ             № 16 по 

вул. Айвазовського; капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ № 20 по                                                 

вул. Вільмоша Ковача (Белінського), 23; капітальний ремонт системи опалення 

будівлі ДНЗ № 28 по вул. Добролюбова, 4; капітальний ремонт покрівлі ДНЗ  

№ 29 «Дивосвіт» по вул. Грушевського, 61А; капітальний ремонт покрівлі ДНЗ 

№ 36 по вул. Бачинського; капітальний ремонт зовнішньої водопровідної 

мережі ДНЗ № 36 по вул. Бачинського, 27; капітальний ремонт харчоблоку ДНЗ 

№ 36 по вул. Бачинського; капітальний ремонт системи опалення ДНЗ № 42 по 

вул. Легоцького, 19;  

департаменту міського господарства – капітальний ремонт приміщень 

будівлі по вул. Бородіна, 15А; капітальний ремонт приміщень будівлі по            

вул. Високій, 10; капітальний ремонт приміщень будівлі на пр. Свободи, 2; 

капітальний ремонт приміщень будівлі по вул. Грушевського, 6; капітальний 

ремонт будівлі по вул. 8 Березня, 46А; капітальний ремонт приміщень будівлі 

по вул. Небесної Сотні, 6; 

управлінню праці та соціального захисту населення – капітальний 

ремонт покрівлі Ужгородського міського центру соціального обслуговування 

по вул. Благоєва; капітальний ремонт приміщень господарського корпусу 

центру первинної санітарно-медичної допомоги по вул. Грибоєдова, 20 В; 

капітальний ремонт приміщень будівлі УПСЗН на пл. Ш. Петефі, 24; 

загальноосвітній школі І ст. № 1 – капітальний ремонт системи 

опалення будівлі Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І ст. № 1 по                      

вул. Високій; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 5 з поглибленим вивченням іноземних 

мов – капітальний ремонт фасаду (заміна вікон, дверей) СШ № 5 на пл. Ш. 

Петефі; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 6 імені В. С. Гренджі-Донського – 

капітальний ремонт приміщень будівлі ЗОШ I-III ст. № 6 по вул. Одеській; 

капітальний ремонт будівлі ЗОШ I-III ст. № 6 по вул. Польовій; капітальний 

ремонт фасаду (заміна вікон) ЗОШ I-III ст. № 6 по вул. Одеській; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 7 – капітальний ремонт господарських 

приміщень ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 по вул. Дворжака, 41; капітальний ремонт 

спортивних споруд Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 7 по вул. 

Дворжака, 41; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 8 – капітальний ремонт фасаду та 

покрівлі будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 по вул. Ак. Корольова, 4; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 10 ім. Дойко Габора – капітальний 

ремонт центрального та дворового входів будівлі ЗОШ I-III ст. № 10              ім. 

Дойко Габора по наб. Православній; 



багатопрофільному ліцею «Інтелект» – загальноосвітній школі І-ІІІ ст. 

№ 11 – капітальний ремонт фасаду багатопрофільного ліцею «Інтелект» ЗОШ 

№ 11 по наб. Православній, 25; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 15 – капітальний ремонт покрівлі 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 15 по вул. Заньковецької; 

Ужгородській класичній гімназії – капітальний ремонт фасадів (заміна 

вікон) класичної гімназії по вул. 8 Березня, 44в; капітальний ремонт покрівлі 

Ужгородської класичної гімназії по вул. 8 Березня, 44; 

дитячій школі мистецтв - капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої 

школи мистецтв на пл. Ш. Петефі; 

музичній школі ім. Чайковського – капітальний ремонт будівель 

навчальних корпусів музичної школи ім. Чайковського; 

центральній міській клінічній лікарні – капітальний ремонт 

терапевтичного відділення Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова; 

капітальний ремонт бокового входу будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова;  

міській дитячій клінічній лікарні – капітальний ремонт приміщень 

відділення захворювань органів дихання стаціонару МДКЛ по                           

вул. Бращайків; 

міському центру первинної медико-санітарної допомоги – капітальний 

ремонт будівлі сімейної амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по 

вул. Гранітній. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 


