
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про затвердження актів приймання- 

передачі у комунальну власність 
 

Відповідно до частини першої пункту «а» статті 29,  частини другої статті 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись 

Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 

1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 

враховуючи рішення II сесії Ужгородської міської ради VIII скликання (1-е 

пленарне засідання) 02 лютого 2021 року № 68 «Про надання згоди на 

прийняття квартир у комунальну власність», наказ Центрального управління 

Служби безпеки України 30.04.2021 року № 150 «Про передачу квартир у 

комунальну власність», рішення II сесії Ужгородської міської ради VIII 

скликання (1-е пленарне засідання) 02 лютого 2021 року № 68 «Про надання 

згоди на прийняття квартир у комунальну власність»,  виконком  міської ради 

ВИРІШИВ:  

     

1. Затвердити акти приймання-передачі у комунальну власність 

Ужгородської міської територіальної громади: 
         - квартири № 15 , яка знаходиться за адресою: вул. Капушанська, буд. 172, 

м. Ужгород, Закарпатська область; 
         - квартири № 2, яка знаходиться за адресою: вул. Бориса Тлехаса, буд. 20, 

м. Ужгород, Закарпатська область,  
що обліковуються на балансі Управління Служби безпеки України в 

Закарпатській області. 
2. Департаменту міського господарства: 
2.1.   Облікувати на балансі квартири, зазначені в пункті 1 цього рішення, 

а саме: 
- квартиру № 15, яка знаходиться за адресою: вул. Капушанська, буд. 172, 

м. Ужгород, Закарпатська область з первісною балансовою вартістю 409 962,00 

(чотириста дев’ять тисяч дев’ятсот шістдесят дві грн 00 коп.) гривень та 



залишковою балансовою вартістю 383 997,74 (триста вісімдесят три тисячі 

дев’ятсот дев’яносто сім грн 74 коп.); 
- квартиру № 2, яка знаходиться за адресою: вул. Бориса Тлехаса, буд. 20, 

м. Ужгород, Закарпатська область, з первісною балансовою вартістю 749 490,00 

(сімсот сорок дев’ять тисяч чотириста дев’яносто грн 00 коп.) гривень та 

залишковою балансовою вартістю 689 530,80 (шістсот вісімдесят дев’ять тисяч 

п’ятсот тридцять грн 80 коп.); 
2.2. Вжити заходів щодо державної реєстрації права комунальної 

власності на зазначене нерухоме майно відповідно до чинного законодавства. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Ю. Рахівського. 
 

 

Міський голова                                                                            Богдан АНДРІЇВ 

 

 


