
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

____ сесія ____скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно, яке належить 

Мукачівській міській територіальній громаді  

 

 З метою оформлення права комунальної власності на нерухоме майно, 

яке належить Мукачівській міській територіальній громаді в особі Мукачівської 

міської ради, у відповідності до вимог ст. 327 Цивільного кодексу України, ст. 

137 Господарського кодексу України, Закону України "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", постанови 

Кабінету Міністрів України "Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" від 25.12.2015р. № 1127, на підставі технічного 

паспорта на групу нежитлових вбудованих приміщень №33, буд. №7 по         

вул. Росвигівська, в м. Мукачево, виготовленого КП "Мукачівське міське бюро 

технічної інвентаризації та експертної оцінки" станом на 21.11.2021р. 

(інвентаризаційна справа №9510), беручи до уваги інформацію, викладену в 

листі Управління забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській, 

Закарпатській та Волинській областях №_________ від _______ р., на підставі 

технічного паспорта на квартиру №78, буд. №4 по вул. Закарпатська, в              

м. Мукачево, виготовленого КП "Мукачівське міське бюро технічної 

інвентаризації та експертної оцінки" станом на 16.06.2021р. (інвентаризаційна 

справа №7294), технічного паспорта на квартиру №3, буд. №27 по вул. 

Берегівська, в м. Мукачево, виготовленого КП "Мукачівське міське бюро 

технічної інвентаризації та експертної оцінки" станом на 16.06.2021р. 

(інвентаризаційна справа №4311), технічного паспорта на квартиру №1,         

буд. №10 по вул. Пирогова Миколи, в м. Мукачево, виготовленого КП 

"Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" 

станом на 16.06.2021р. (інвентаризаційна справа №3294), технічного паспорта 

на групу нежитлових приміщень №13, буд. №17 по площі Кирила і Мефодія, в 

м. Мукачево, виготовленого КП "Мукачівське міське бюро технічної 
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інвентаризації та експертної оцінки" станом на 01.11.2021р. (інвентаризаційна 

справа №3010), беручи до уваги інформацію, викладену в листах Управління 

забезпечення реалізації повноважень у Закарпатській області Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та 

Волинській областях №05-02-01751 від 31.12.2021р. та №05-02-00028 від 

11.02.2022 р., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 

власності та земельних відносин (протокол №__ від ______2022 р.; _______ 

2022 р., _______ 2022 р.), керуючись ст.25, ч.1 ст.59, ч. 5 ст. 60 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

         1. Зареєструвати право комунальної власності за Мукачівською міською 

територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради на групу 

нежитлових вбудованих приміщень, які розташовані за адресою: м. Мукачево, 

вул. Росвигівська, будинок №7, приміщення №33, загальною площею         

139,60 кв. м. 

2. Зареєструвати право комунальної власності за Мукачівською міською 

територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради на квартиру, яка 

розташована за адресою: м. Мукачево, вул. Закарпатська, будинок №4, 

квартира №78, загальною площею 30,40 кв. м. 

3. Зареєструвати право комунальної власності за Мукачівською міською 

територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради на квартиру, яка 

розташована за адресою: м. Мукачево, вул. Берегівська, будинок №27, квартира 

№3, загальною площею 33,90 кв. м. 

4. Зареєструвати право комунальної власності за Мукачівською міською 

територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради на квартиру, яка 

розташована за адресою: м. Мукачево, вул. Пирогова Миколи, будинок №10, 

квартира №1, загальною площею 30,10 кв. м. 

5. Зареєструвати право комунальної власності за Мукачівською міською 

територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради на групу 

нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: м. Мукачево, площа 

Кирила і Мефодія, будинок №17, приміщення №13, загальною площею        

21,20 кв. м. 

6. Внести зміни до пункту 1 рішення 19 позачергової сесії Мукачівської 

міської ради 8-го скликання від 17.12.2021р. №675 «Про реєстрацію права 
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комунальної власності на нерухоме майно, яке належить Мукачівській міській 

територіальній громаді» виклавши його в наступній редакції: 

«1.Зареєструвати право комунальної власності за Мукачівською міською 

територіальною громадою в особі Мукачівської міської ради на квартиру, яка 

розташована за адресою: м. Мукачево, вул. Першотравнева Набережна, 

будинок №7, квартира №78, загального площею 47,40 кв.м.». 

7. В іншій частині рішення 19 позачергової сесії Мукачівської міської ради 

8-го скликання від 17.12.2021р. №675 «Про реєстрацію права комунальної 

власності на нерухоме майно, яке належить Мукачівській міській 

територіальній громаді» залишити без змін. 

8. Уповноважити Мукачівського міського голову Андрія Балогу на 

здійснення заходів із державної реєстрації права комунальної власності за 

Мукачівською міською територіальною громадою в особі Мукачівської міської 

ради на об’єкт нерухомого майна визначеного пунктом 1 даного рішення. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності та земельних відносин. 

 

Міський голова                                     Андрій БАЛОГА 

 


