
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

     18.07.2012         Ужгород                  №     219       
 
 

 
 
 

Про оформлення права власності  
на об’єкти нерухомого майна 
 
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: 

 

1.1. Кузьмі Марині Михайлівні на об’єкт торгівлі (магазин) заг. площею 
51, 4 кв. м., що розташований за адресою: м. Ужгород, пр. Свободи, 40 у зв’язку 
з переведенням житлового приміщення в нежитлове. 

 

1.2. Стегун Василю Михайловичу на об’єкт торгівлі (магазин) заг. площею 
97, 5 кв. м., що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Підгірна, 18 у 
звязку з переведенням житлового приміщення в нежитлове. 

 

1.3. Оксьон Маргариті Юліївні на підвальні приміщення поз. 9, заг. 
площею 61. 1 кв. м., що розташовані за адресою: м. Ужгород, вул. 
Володимирська, 78 у звязку із обєднанням двох суміжних приміщень поз. 9, 10. 

 

1.4. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради на будівлі літ. Ж заг. площею 267, 9  кв. м., що розташована за адресою: м. 
Ужгород, вул. Руська, 13.  

 



1.5. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради на котельню по вул. Джамбула, 117а. 

 

1.6. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради на котельню по вул. Добрянського, 6а. 

 

1.7. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради на котельню по вул. Благоєва, 3а. 

 

1.8. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради на котельню по вул. Володимирській, 65а. 

 

1.9. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради на котельню по вул. Артилерійській , 6а. 

 

1.10. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради на котельню по вул. Тельмана, 2в. 

 

1.11. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради на котельню по вул. Макаренка, 6а. 

 

1.12. СМП «Вояж» на квартиру №8 по пл. Ш. Петефі, 2, що в м. Ужгороді 
заг. площею 39, 5 кв. м., житл. площею 24, 75 кв. м. у звязку із внеском до 
статутного фонду підприємства його учасником - Маєрчиком Павлом 
Степановичем. 

 

1.13. СМП «Вояж» на квартиру №5 по пл. Ш. Петефі, 2, що в м. Ужгороді 
заг. площею 102, 0 кв. м., житл. площею 71, 6 кв. м. у звязку із внеском до 
статутного фонду підприємства його учасником - Маєрчиком Павлом 
Степановичем. 

 

1.14. СМП «Вояж» на квартиру №15 по пл. Ш. Петефі, 2 «а», що в м. 
Ужгороді заг. площею 36, 10 кв. м., житл. площею 26, 20 кв. м. у звязку із 
внеском до статутного фонду підприємства його учасником - Маєрчиком 
Павлом Степановичем. 

 

1.15. СМП «Вояж» на 11/100 будинковолодіння (приміщення магазину) 
№2 по пл. Ш. Петефі, що в м. Ужгороді заг. площею 123, 0 кв. м. у звязку із 
внеском до статутного фонду підприємства його учасником - Маєрчиком 
Павлом Степановичем. 



 

1.16. ТзОВ «МСМБУД» на підвальне приміщення поз. ІІ заг. площею 23, 4 
кв. м., що розташоване за адресою: м. Ужгород, вул. Чорновола, 1 у звязку із 
внеском до статутного фонду підприємства його учасником - Маєрчиком 
Павлом Степановичем. 

 

1.17. ТзОВ «МСМБУД» на вбудовано-перебудовані приміщення магазину 
заг. площею 363, 8 кв. м., що розташовані за адресою: м. Ужгород, вул. 
Чорновола, 1 у звязку із внеском до статутного фонду підприємства його 
учасником - Маєрчиком Павлом Степановичем. 

 
2. Комунальному підприємству „Бюро технічної інвентаризації                 

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


