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Про реєстрацію права комунальної  
власності на нерухоме майно,  
яке належать територіальній громаді 
міста Мукачева в особі Мукачівської 
міської ради 
 

З метою оформлення права комунальної власності на нерухоме майно, 
яке належить територіальній громаді міста Мукачево в особі Мукачівської 
міської ради, у відповідності до вимог, які визначені Цивільним кодексом 
України, Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень", постановою Кабінету Міністрів України "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" від 
25.12.2015 № 1127, на підставі рішення 11 сесії Мукачівської міської ради 21 
скликання "Про комунальну власність міста та програму її приватизації" від 
21.01.1993р., рішення Виконавчого комітету Мукачівської міської ради «Про 
поштові адреси» від 04.03.2019р. №57, рішення Виконавчого комітету 
Кольчинської селищної ради «Про присвоєння поштової адреси» від 
26.02.2019р. №20, технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, 
виготовлені КП "Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та 
експертної оцінки" станом на 17.12.2018р., беручи до уваги інформацію, 
викладену в довідці ММКП «Мукачівводоканал» від 31.01.2019р. №85 та листі 
Регіонального відділення Фонду державного майна України по Закарпатській 
області №11-07-00734 від 13.03.2019р., враховуючи рекомендації постійної 
депутатської комісії з питань комунальної власності та земельних відносин 
(протокол №50 від 19.04.2019 р.; 23.04.2019 р.; 24.04.2019 р.), керуючись  п. п. 
30,34 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59, ч. ч. 5,6 ст. 60 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Зареєструвати право комунальної власності територіальної громади 

міста Мукачева в особі Мукачівської міської ради на:  
1.1 нежитлові приміщення центрального розподільчого пункту №14 по 

вул. Монастирській, 9 в смт. Кольчино Мукачівського району загальною 
площею 63,40 кв.м.; 

1.2 нежитлові приміщення закритої трансформаторної підстанції №141 по 
вул. Монастирській, 7 в смт. Кольчино Мукачівського району загальною 
площею 57,10 кв. м. 

 
 



 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

управління комунальної власності та архітектури виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради Будніка В. Ю. та постійну депутатську комісію з 
питань комунальної власності та земельних відносин. 
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