
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я                  ПРОЕКТ 
 
 

від                  2013 р. №                                                                 м. Ужгород 
 
 
Про передачу об’єктів 
комунальної власності 

 
У зв’язку із завершенням робіт по будівництву, реконструкції та 

капітальному ремонту об’єктів комунальної власності міста та відповідно до 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності», ст. 31, ст.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: 
        Управлінню освіти Ужгородської міської ради: 

-  фасад будівлі ДНЗ № 28 після його реконструкції. 
Лінгвістичній гімназії ім. Т.Г. Шевченка: 
-  їдальню після реконструкції приміщень шкільної майстерні. 
Загальноосвітній школі № 1: 
-   спортивний зал після реконструкції котельні. 
Загальноосвітній школі № 19: 
- основу спортивного майданчика під синтетичне покриття; 

        Центральній міській клінічній лікарні: 
-   автономну котельню із зовнішніми мережами після її реконструкції; 
- приміщення травмопункту та відділень приймального, щелепно-

лицьової хірургії і хірургії №2 після їх реконструкції. 
2. Управлінню капітального будівництва (Юрко А.А.) передати 

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

Управлінню освіти: 
-   капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №39; 

        -   капітальний ремонт приміщень ДНЗ №36 по вул. Бачинського                           
-   капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №2;                                              

       Угорськомовній гімназії:                                                                                             
-   капітальний ремонт покрівлі будівлі Угорськомовної гімназії; 
Загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №10 ім. Дойко Габора:                               
-   капітальний ремонт водопровідно-каналізаційної мережі ЗОШ              



I-III ст. №10 ім. Дойко Габора;                                               
Ужгородському економічному ліцею, ЗОШ І-ІІст.:                                       
- капітальний ремонт покрівлі та частини приміщень навчально-
виховного комплексу "Ужгородський економічний ліцей, ЗОШ I-II cт."; 
Загальноосвітній школі №7:                                                                                  
-  капітальний ремонт фасадів  ЗОШ №7 по вул. Дворжака, 41;                     
Багатопрофільному ліцею «Лідер» ЗОШ І-ІІ ст. №20:                                  
- капітальний ремонт покрівлі багатопрофільного ліцею "Лідер"–ЗОШ І-
ІІ ст.№20;                                                                                       
Загальноосвітній школі №5:                                                                             
-  капітальний ремонт актового залу ЗОШ №5;                   
Загальноосвітній школі №12:                                                                           
- капітальний ремонт системи каналізації ЗОШ №12;                
Спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №3:                                   -  
капітальний ремонт приміщень для вивчення чеської мови Ужгородської 
спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. №3 за адресою м. Ужгород, 
наб.Незалежності,19;                                                                                
Дитячій музичній школі ім. Чайковського:                                                    
-  капітальний ремонт фасаду будівлі дитячої музичної школи 
ім.Чайковського;                                                                       
Територіальному центру соціального обслуговування населення:                        
-  капітальний ремонт приміщень територіального центру соціального 
обслуговування населення по вул.Благоєва,10. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Семаля В.Ю. 

 
 
 
 

 
Міський голова                                                               В. Погорелов 
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