
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
  

Р І Ш Е Н Н Я     
 
 

від   30.05.2012 р.   №  160                                                                  м. Ужгород 
 
 

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. ТзОВ «Акватіка» на ангар літ. Р заг. площею 215.6 кв. м., що 
розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Коритнянська, 39 Б у зв’язку із 
внеском Крикун Сергієм Анатолієвичем до статутного фонду товариства та 
зміною поштової адреси. 
 
 1.2. ТзОВ «Акватіка» на ангар літ. П заг. площею 215, 6 кв. м., що 
розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Коритнянська, 39 В у зв’язку із 
внеском Крикун Сергієм Анатолієвичем до статутного фонду товариства та 
зміною поштової адреси. 
 
 1.3. ТзОВ «Акватіка» на склад літ. С заг. площею 980, 0 кв. м., що 
розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Коритнянська, 39 Г  у зв’язку із 
внеском Крикун Сергієм Анатолієвичем до статутного фонду товариства та 
зміною поштової адреси. 
 
 1.4. Кузовкову Сергію Володимировичу на підвальні приміщення заг. 
площею 41, 8 кв. м. , розташовані за адресою: м. Ужгород, вул. Дружби 



Народів, 2, у зв’язку із виходом зі складу засновників ПП «Магнум-Центр» та 
повернення йому внеску до статутного капіталу товариства. 
 
 1.5. ТДВ «Патент» на  торгово-офісні приміщення по вул. Гагаріна, 
105 заг. площею 43, 20 кв. м., у зв’язку із реорганізацією ВАТ «Патент» 
шляхом перетворення у ТДВ «Патент» та переведення житлового 
приміщення у нежитлове. 
 
 1.6. ТДВ «Патент» на будинок адмінуправління та виробництва літ. 
А, Б заг. площею 14648, 80 кв. м., будівлю літ. В (їдальня) заг. площею 1196, 
20 кв. м., будівлю літ. Д (будинок адмінуправління) заг. площею 1042, 0 кв. 
м., розташовані за адресою: м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 у зв’язку із 
реорганізацією ВАТ «Патент» шляхом перетворення у ТДВ «Патент». 
 
 1.7. Державі Україна в особі ДП «Великолазівський» на будинок літ. 
А заг. площею 499, 4  кв. м., що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. 
Лисенка, 41. 
 
 1.8. Державі Україна в особі ДП радгосп-завод «Ужгородський» на 
адмінбудівлю літ. А заг. площею 471, 4 кв. м., що розташована за адресою: м. 
Ужгород, вул. Собранецька, 138. 
 
 1.9. Сембер Івану Івановичу на квартиру №*** в будинку №*** по             
вул. Мукачівській в м. Ужгороді, заг. площею 93, 8 кв. м., житловою площею 
45, 8 кв. м. у зв’язку із виділенням окремого об'єкта нерухомого майна зі 
складу об'єкта  нерухомого  майна. 
 

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 
 
 
 


