
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

27.01.2016       Ужгород               № 18 
 

 
Про передачу об’єктів 
комунальної власності 

 
У зв’язку із завершенням робіт з будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об’єктів комунальної власності міста, відповідно до 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», статей 31, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 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 – станцію біологічної очистки побутових стічних вод 
ЗОШ № 16 (будівництво), міні-котельню для ЗОШ № 19 та ДНЗ № 42 
(будівництво); 

департаменту міського господарства – приміщення будівлі по вул. 8 
Березня, 46 б (реконструкція); 

систему опалення у центральній дитячій бібліотеці на пл. 
Б.Хмельницького, 3 (реконструкція);  

водовідвідні споруди для захисту сільськогосподарських присадибних 
земель від поверхневих вод в м-ні Доманинці (будівництво); 

кабельної лінії електропостачання 10 кВ від ТП-137 до ТП-227 
підвищуючої насосної станції по вул. Тихій (м-н «Кальварія») (будівництво);  

каналізаційний колектор Д-600 мм, по вул. Ерделі (реконструкція);  
водогін по вул. Погорєлова (реконструкція);  
каналізаційну мережу по вул. Осетинській (будівництво);  
резервуари питної води у р-ні студмістечка (реконструкція); 
водогін d=600 мм по вул. Перемоги (від с. Сторожниця по вул. Перемоги 

до вул. Легоцького) (реконструкція);  
приміщення каналізаційної насосної станції № 1 (реконструкція). 
2. Управлінню капітального будівництва (Юрко А.А.) передати проектну 

та виконавчо-технічну документацію на об’єкти комунальної власності міста 
після завершення робіт по капітальному ремонту, а саме: 

управлінню освіти – капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) 
ДНЗ № 7 по вул. Волошина; 



капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 30 по вул. 
Шевченка; 

капітальний ремонт фасаду будівлі (заміна вікон) ДНЗ № 31 по вул. 
Докучаєва, 8; 

капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 38 по вул. Академіка Корольова, 6; 
капітальний ремонт покрівлі будівлі корпуса № 1 ДНЗ № 40;  
 
департаменту міського господарства – капітальний ремонт фасаду 

будівлі (заміна вікон) центральної дитячої бібліотеки на            
пл. Б. Хмельницького, 3; 

Ужгородській спеціалізованій ЗОШ № 1 – капітальний ремонт 
благоустрою території Ужгородської спеціалізованої ЗОШ № 1 по            
вул. Високій; 

НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст.» – капітальний 
ремонт даху НВК «Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ І-ІІ ст.»; 

загальноосвітній ЗОШ № 12 – капітальний ремонт покрівлі та фасаду 
будівлі ЗОШ №12 по вул. Заньковецької; 

загальноосвітній ЗОШ № 14 – капітальний ремонт даху Ужгородської 
ЗОШ № 14 по вул. Тімірязєва, 12; 

Ужгородській класичній гімназії по вул. 8-го Березня – капітальний 
ремонт даху Ужгородської класичної гімназії по вул. 8-го Березня; 

СНВК «Первоцвіт» – капітальний ремонт даху СНВК «Первоцвіт» по 
вул. Академіка Корольова, 2; 

Ужгородській центральній міській клінічній лікарні – капітальний 
ремонт харчоблоку Ужгородської ЦМКЛ по вул. Грибоєдова, капітальний 
ремонт хірургічного відділення № 1 Ужгородської ЦМКЛ по            
вул. Грибоєдова;  

міському центру первинної медико-санітарної допомоги – капітальний 
ремонт санвузлів будівлі міського центру первинної медико-санітарної 
допомоги по вул. Грибоєдова, 20. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Габора О.М. 

 
 
 

Міський голова         Б. Андріїв 


