
 
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 

від 16.05.2012 р. №   141                                                         м. Ужгород 
 

Про оформлення права власності  
на об’єкти нерухомого майна  
та внесення змін до рішення 
 
Розглянувши клопотання юридичних та фізичних осіб,  керуючись 

підпунктом „б”, п.10 ст. 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Тимчасовим положенням „Про порядок реєстрації прав власності 
на нерухоме майно ”, а також рішенням виконкому від 20.07.2011 р. за 
№267 «Про порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого 
майна», виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Видати свідоцтво про право власності на об’єкти нерухомого майна 
 

 1.1. Мошак Сергію Миколайовичу на будівлю літ. А (тенісні корти) заг. 
площею 282, 8 кв. м., що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. 
Електрозаводська*** у зв’язку із виходом зі складу засновників ТзОВ "Мік" та 
на підставі рішення загальних зборів. 
 
 1.2. Легезі Оксані Іванівні на будинок *** по вул. Волошина в м. 
Ужгороді, загальною площею 120, 70 кв. м., житловою площею 55, 0 кв. м. у 
зв’язку із присвоєнням нової поштової адреси. 
 
 1.3. Територіальним громадам сіл, селищ та міст Закарпатської області в 
особі Закарпатської обласної ради (балансоутримувач - Спеціалізована дитячо-
юнацька школа олімпійського резерву) на будівлю літ. А спортивного 
комплексу «Спартак», загальною площею 442, 2 кв. м., розташовану за 
адресою, вул. Підградська, 33. 
 



 1.4. Язикову Олександру Олександровичу на квартиру *** в буд. *** по 
вул. Столєтова, загальною площею 70, 54 кв. м., житловою площею 27, 7 кв. м. 
у зв’язку із переплануванням. 
 

 1.5.   Кушніровій Ользі Петрівні на квартиру *** в буд. *** по вул. 
Перемоги заг. площею 87, 5 кв. м., житл. площею 61, 7 кв. м. у зв’язку із 
присвоєнням нової поштової адреси. 

Визнати такими, що втратили чинність: п. 1.2. рішення виконкому від 
06.03.12 р. №62 «Про оформлення права власності на об’єкти нерухомого 
майна та внесення змін до рішень» та п. 2 рішення виконкому від 21.03.12 р. 
№79 «Про оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна та 
внесення змін до рішень».  

 
3. Комунальному підприємству „Бюро технічної інвентаризації              

м. Ужгорода” підготувати свідоцтво про право власності взамін раніше 
виданих документів та зареєструвати за власником. 

 
 

Міський голова                                                                               В. Погорелов 
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