
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 30.07.2018     Ужгород                   № 220 

 

 

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: 

департаменту міського господарства – зовнішню водопровідну та 

каналізаційну мережі стадіону «Автомобіліст» (будівництво); водогін D-325 мм 

по вул. Шумній від вул. Другетів до прохідної ФМК та по вул. Анкудінова від 

ФМК до транспортного мосту (реконструкція); ділянка каналізаційного 

колектора по пров. Соляному (реконструкція); водопровідну мережу Д-125 мм 

по вул. Жатковича (м-н Дравці) (реконструкція); каналізаційну мережу по вул. 

Галана (будівництво); 

управлінню освіти – автономну котельню із навісом для зберігання дров 

та зовнішніми мережами для ДНЗ № 1 (будівництво); автономну котельню із 

зовнішніми мережами для ДНЗ № 15 (будівництво); 

центральній міській клінічній лікарні – зовнішню мережу зливної 

каналізації ЦМКЛ (реконструкція); 

міському центру первинної медико-санітарної допомоги – зовнішню 

дренажну каналізацію для будівлі ЗПСМ по вул. Грибоєдова (будівництво). 

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 будівлі ДНЗ № 43 по                

вул. Дендеші, 166»; «Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 36 по 



вул. Бачинського»; «Капітальний ремонт благоустрою території ДНЗ № 42 по 

вул. Легоцького»; «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 18 по вул. 

Айвазовського, 5»; «Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території ЗОШ 

І-ІІ ст. № 13 по вул. Дендеші»; 

департаменту міського господарства – «Капітальний ремонт приміщень 

цокольного поверху будівлі на пл. Жупанатській, 3Б»; «Капітальний ремонт 

покрівлі будівлі на пл. Жупанатській, 3 літера "В"»; «Капітальний ремонт 

будівлі по вул. Небесної Сотні, 5»; «Капітальний ремонт покрівлі будівлі по 

вул. Небесної Сотні, 5»; «Капітальний ремонт системи опалення будівлі по вул. 

Небесної Сотні, 4»; 

спеціалізованому навчально-виховному комплексу з поглибленим 

вивченням англійської мови «Пролісок» – «Капітальний ремонт будівлі СНВК 

«Пролісок» по пр. Свободи, 41»; 

спеціалізованому навчально-виховному комплексу «Первоцвіт» – 

«Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон та дверей) НВК «Первоцвіт» по вул. 

Ак. Корольова»; 

загальноосвітній школі І ст. № 1 – «Капітальний ремонт благоустрою 

території ЗОШ I ст. № 1 по вул. Високій»; «Капітальний ремонт зовнішньої 

каналізаційної мережі ЗОШ I ст. № 1 по вул. Високій»; 

спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – «Капітальний ремонт фасаду (заміна вікон) 

Ужгородської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 за адресою м. Ужгород,               

вул. Підгірна, 43»; «Капітальний ремонт зовнішньої системи теплової мережі 

Ужгородської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням окремих предметів (вул. Підгірна, 43)»; 

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

«Капітальний ремонт будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 по вул. Одеській, 15»;  

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

території УЗОШ I-III ст. № 7 по вул. Дворжака, 41»; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 9 – «Капітальний ремонт внутрішньої 

системи каналізації і водопостачання будівлі НВК «Ужгородський економічний 

ліцей, ЗОШ I-II ст.» на пл. Ш. Петефі, 15»; «Капітальний ремонт зовнішньої 

каналізаційної мережі будівлі НВК Ужгородський економічний ліцей ЗОШ І-ІІ 

ст. на пл. Ш. Петефі, 15»; 

загальноосвітній школі І-ІІІ ст. № 15 – «Капітальний ремонт 

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

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

ЗОШ І-ІІІ ст. №19 по вул. Заньковецької»; 

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

цокольного поверху будівлі Лінгвістичної гімназії ім. Т. Г. Шевченка по            

наб. Незалежності, 4»; «Капітальний ремонт системи водопостачання та 

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

музичній школі ім. Чайковського – «Капітальний ремонт системи 

опалення музичної школи ім. П. І. Чайковського по  вул. Волошина»; 



центральній міській бібліотеці – «Капітальний ремонт будівлі 

центральної міської бібліотеки в м. Ужгороді по вул. Волошина»; 

центральній міській клінічній лікарні – «Капітальний ремонт покрівлі та 

фасаду харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова»; «Капітальний 

ремонт зовнішнього електропостачання будівлі ЦМКЛ по вул. Грибоєдова»; 

«Капітальний ремонт приміщення відділення судинної медицини та неврології 

ЦМКЛ по вул. Грибоєдова»; «Капітальний ремонт покрівлі Головного корпусу 

та лабораторії ЦМКЛ»; «Капітальний ремонт центрального стерилізаційного 

відділення ЦМКЛ по вул. Грибоєдова»;  

міській дитячій клінічній лікарні – «Капітальний ремонт відділення 

молодшого дитинства МДКЛ по вул. Бращайків»; 

міському центру первинної медико-санітарної допомоги – «Капітальний 

ремонт покрівлі та фасаду будівлі АЗПСМ № 7 по вул. Капушанській»; 

«Капітальний ремонт благоустрою території амбулаторії ЗПСМ по вул. 

Грибоєдова»; «Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ № 6 Ужгородського 

центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Боженка, 4»; 

«Капітальний ремонт АЗПСМ № 4 Ужгородського міського центру первинної 

медико-санітарної допомоги по вул. Сечені, 31»; «Капітальний ремонт 

амбулаторії ЗПСМ № 8, № 9 та головного корпусу центру первинної медико-

санітарної допомоги по вул. Грибоєдова, 20В»; «Капітальний ремонт 

амбулаторії ЗПСМ № 3 Ужгородського міського центру первинної медико-

санітарної допомоги по вул. П. Комуни, 2». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Гомоная В. В. 

 

 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 


