
Додаток 8  

Розгляд  
звернень балансоутримувачів до Управління спільною власністю Закарпатської обласної ради щодо проведення 

ремонтів та виконання будівельних робіт станом на 01.01.2020 

 

 Дата Найменування 

балансоутримувача 

Щодо надання дозволу Примітки 

1.  06.02.2019 Мукачівська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат 

 I-II ступенів   

Про надання дозволу на 
проведення робіт по 
реконструкції головного 
корпусу школи-інтернат, а саме 
улаштування пандусу для 
безперешкодного доступу 
людей з обмеженими 
фізичними можливостями до 
головного корпусу-будівлі літ. 
А в м. Мукачево по вул. 
Болгарській (Дмитрова) б. 4 

Дозвіл надано 
21.02.2019 

2.  28.03.19 Чорнотисівська с/р Про надання дозволу на 
виготовлення 
проектно/кошторисної 
документації щодо ремонту 

Дозвіл від 29.03.19 
№03-10/278 

3.  06.05.2019+01.07.2019 

ЗОР (перенаправлено) 
КУ «Тур’я – Реметівський 
психоневрологічний інтернат»ЗОР 

Дозвіл на проведення 
реконструкції 

Дозвіл від 13.05.19 
№536 

4.  02.05.2019 Управління цивільного захисту  Здійснення технічного 
обстеження та оцінки 
земельних ділянок  
-Перечинський район,                     
с. Порошково, вул. Перемоги,7, 
- м. Хуст, вул.Сливова, 38 

Дозвіл від 14.05.19 
№03-10/540 

5.  02.04.2019 КНВЗ «Ужгородський Коледж культури 
та мистецтв» 

Про надання дозволу на 
проведення капітального 
ремонту бібліотеки коледжу на 
першому поверсі навчального 
корпусу за адресою: місто 

Дозвіл від 15.05.19 
№04-10/547 



Ужгород, вулиця Минайська, 
38/80 

6.  13.05.2019 Комплексна обласна дитячо-юнацька 
спортивна школа «Спартак» 

Погодити встановлення дверей Дозвіл від 15.05.19 
№04-10/554 

7.  14.05.2019 Державний архів Закарпатської області Про ремонт даху, ПКД-

119,5тис.грн. 
Дозвіл від 13.06.19 
№686 

8.  18.06.2019 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський музичний коледж 
ім.Задора» ЗОР 

Дозвіл на капітальний ремонт 
великої концертної зали, 
відповідно до кошторисних 
призначень вартість-1 496,284 

грн. 

Дозвіл від 24.06.19 
№04-10/712 

9.  24.06.2019 Прокуратура Закарпатської області  Дозвіл та поточний ремонт та 
заміну дверей  
(за рах.прокуратури) 

Дозвіл від 26.06.19 
№04-10/719 

10.  07.06.2019 Закарпатська обласна клінічна 
стоматологічна поліклініка 

Щодо виділення коштів на 
капітальний ремонт фасаду 
будівлі, системи водо 
каналізаційного відведення та 
для виготовлення ПКД 

на розгляді 

11.  11.07.2019 Комунальний заклад «Закарпатський 
обласний художній музей ім. Й.Бокшая» 
ЗОР 

Довіл на початок ремонтних 
робіт за проектом Ремонт 
приміщень фондосховищ 

(Жупанатська, 3) 

на розгляді 

12.  18.07.2019 Комунальний вищий навчальний заклад 
«Ужгородський коледж культури і 
мистецтв» ЗОР 

Дозвіл на проведення 
капітального ремонту 
приміщень тренажерного залу 
навчального корпусу (ПКД 
виготовлено та відповідний 
висновок експертизи 
позитивний) 

Дозвіл надано 

13.  09.08.2019 КНП «Закарпатський обласний 
клінічний центр кардіології та 
кардіохірургії» ЗОР 

Дозвіл на проведення ремонту І 
поверху хірургічного 
відділення 

Дозвіл надано 

14.  01.10.2019 Закарпатський обласний військовий 
комісаріат 

Заміна вікон будівлі Дозвіл надано 



 

Заступник начальника відділу  
спільної комунальної власності                                                                                                                                             В.Сенгетовський   


