
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.12.2014       Ужгород               № 514 
 

 
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», 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: 

 -виконкому Ужгородської міської ради  приміщення в будівлі на пл. 
Поштовій, 3 після їх реконструкції; 

-департаменту міського господарства приміщення під архівний відділ та 
міського архівосховища по  вул. Кармелюка, 7 після їх реконструкції; 

-управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді систему 
опалення центральної дитячої бібліотеки на  пл. Б.Хмельницького, 3 після її 
реконструкції; 

-загальноосвітній школі № 5 зовнішню каналізацію після її 
реконструкції; 

-управлінню освіти санвузли після реконструкції приміщень існуючої 
будівлі котельні загальноосвітньої школи № 13; 

-міському пологовому будинку резервне електропостачання будівлі 
після його 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 будівлі ДНЗ № 1 по 
вул. М.Вовчка, капітальний ремонт покрівлі будівлі ДНЗ № 12 по вул. Йокаї, 
9, капітальний ремонт покрівлі та фасаду ЗОШ № 16; 

-департаменту міського господарства капітальний ремонт фасаду 
частини будівлі Ужанського жупанату та капітальний ремонт (заміна) 
ділянки водопроводу через транспортний міст вул. Анкудінова-Підградська; 



-загальноосвітній школі № 6 капітальний ремонт покрівлі даху ЗОШ № 6 
в м. Ужгород,  вул. Польова, 22; 

-загальноосвітній школі № 7 капітальний ремонт даху будівлі ЗОШ № 7 
по вул. Дворжака, 41; 

- загальноосвітній школі №19 капітальний ремонт покрівлі будівлі ЗОШ 
№ 19 по вул. Легоцького, 125; 

-спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №3 капітальний ремонт 
даху будівлі спеціалізованої ЗОШ № 3 І-ІІІ ст. по наб. Незалежності, 19; 

-дитячій музичній школі ім. Чайковського   капітальний ремонт 
фасаду будівлі дитячої музичної школи ім. Чайковського по вул. Волошина; 

-управлінню у справах культури, спорту, сім’ї та молоді капітальний 
ремонт приміщень та фасадів бібліотеки № 2 по вул. 8 Березня; 

-центру первинної медико-санітарної допомоги капітальний ремонт 
приміщень сімейної амбулаторії по  вул. Перемоги, 161/1. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Волошина І.І. 

 
 
 

Міський голова                                                                В. Погорелов 


