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             Додаток 5 

Узагальнена інформація про нерухомі об’єкти комунальної власності області  
станом на 01.01.2020 

№ 
Тип 

об’єкту нерухомого майна 

Склад 

об’єкту 
нерухомого 

майна 

Загальн
а 

площа 
об’єкту 
нерухо
мого 

майна 

(кв.м) 

Адреса 
місцезнаходження 
об’єкту нерухомого 

майна 

Документи на підставі 
яких здійснено 

державну реєстрацію 

права власності 

Дата 
державної 
реєстрації 

права 
власності 

Відомості про 
балансо 

утримувача 

Відомості  
про інші речові права 

та обтяження або 
записи в Реєстрі 

 

місто Ужгород 
 

1. 
Споруда, партер площі 

Народної 

Фонтан 
площею 
132,25 кв.м., 
озеленення 
площею 
2675,4 кв.м., 
мощення 
площею 
2409,15 

кв.м. 

5216, 

8 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, площа 

Народна 

 

 

розпорядження, серія 
та номер: 175-р, 
виданий 21.03.2018, 
видавник: Кабінет 
Міністрів України; 
рішення органу 
місцевого 
самоврядування, 
одинадцята сесія VII 
скликання, серія та 
номер: 
1204, виданий 
07.06.2018, видавник: 
Закарпатська обласна 
рада; рішення органу 
місцевого 
самоврядування, 
сьома сесія VII 
скликання, серія та 
номер: 822, виданий 
25.05.2017, видавник: 
Закарпатська обласна 

30.08.2018 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 
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рада; рішення органу 
місцевого 
самоврядування, 
шоста сесія VII 
скликання, серія та 
номер: 672, виданий 
16.02.2017, видавник: 
Закарпатська обласна 
рада 

2. 

Цілісний майновий 
комплекс Закарпатського 
військового комісаріату 

Будівля 
Ужгородськ
ого 
призовного 
пункту (А), 
будівля 
обласного 
воєнкомату 
(Б), клуб (В), 
гаражі (Г), 
навіс (И), 
дизельна 
(Ж), ТП (З), 
житловий 
будинок (К), 
споруда (І), 
огорожа (І-
З)  

 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Бородіна 
Олександра, 
будинок 22 

 

рішення органу 
місцевого 
самоврядування, 
дванадцята сесія VII 
скликання, серія та 
номер: 1260, виданий 
26.07.2018, видавник: 
Закарпатська обласна 
рада 

 

30.08.2018 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

3. 

Вбудовані нежитлові 
приміщення будівлі літ. 

"7" (поз.1 та поз.2) 
 74,6 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Срібляста, будинок 

1 

 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: САА117466, 
виданий 

17.10.2005, видавн
ик: Виконавчий 
комітет Ужгородської 
міської ради 
Закарпатської області; 
технічний паспорт, 

25.05.2018 

 

21.10.2005 

Автомобільне  
господарства 
ОДА 

договір оренди, серія 
та номер: 425, 
виданий 25.05.2018, 
видавник: Приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського 
нотаріального округу 
Йосипчук К.П. 
Рішення про 
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серія та номер: б/н, 
виданий 07.08.2001, 
видавник: 
Ужгородське 
державне 
міжрегіональне 
виробниче 

підприємство 
технічної 
інвентаризації 
 

державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень (з 
відкриттям розділу), 
індексний номер: 
41286091 від 
25.05.2018 11:07:46, 

приватний нотаріус 
Йосипчук Катерина 
Петрівна, 
Ужгородський 
міський нотаріальний 
округ, Закарпатська 
обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

строкове платне 
користування 
вбудованих 
нежитлових 
приміщень будівлі літ. 
«7» (поз.1 та поз.2) , 
Строк дії: 24.05.2033, з 
правом передачі в 
піднайм (суборенду) 
Орендодавець: 
Закарпатська обласна 
рада , код ЄДРПОУ: 
25435963, країна 
реєстрації: Україна 

Орендар: Газа Віктор 
Йосифович 

вбудовані нежитлові 
приміщення будівлі 
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літ. «7» (поз.1 та 
поз.2) (далі - Майно), 
загальною площею 
74,6 кв.м 

4. 

Будівля літ. А та споруда І 
(чаша стадіону з 

трибунами) 
 695,9 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Франка Івана, 
будинок 1 

довідка, серія та 
номер: 199, виданий 
24.04.2018, видавник: 
Комунальне 
підприємство 
Ужгородської міської 
ради "Архітектурно-
планувальне бюро"; 
свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: серія 
САС№151885, 
виданий 17.01.2012, 
видавник: 
Виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради 

 

23.04.2018 

КП «Авангард» 
Ужгородської 
міської ради 

 

5. 

Вбудовані приміщення 
обласного будинку 
народної творчості 

 176,8 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Волошина, будинок 

18 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: ЯЯЯ №744454, 
виданий 19.12.2006, 
видавник: Виконавчий 
комітет Ужгородської 
міської ради 

20.02.2018 

 

19.12.2006 

ОБЛАСНИЙ 
ОРГАНІЗАЦІЙНО
-МЕТОДИЧНИЙ 
ЦЕНТР 
КУЛЬТУРИ, код 
ЄДРПОУ: 
35663636 

 

6. Спорткомплекс “ЮНІСТЬ” 

Основний 
корпус 
площею 
3041,66 

кв.м. 
Спортазал 
№1 площею 
1254 кв.м. 
Спортзал 
№2 площею 

7787,5

8 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Заньковецької, 
будинок 5 

свідоцтво про право 
власності, видане на 
підставі рішення 
Закарпатської 
обласної ради від 
14.05.1993 р. б/н, 
серія та номер: б/н, 
виданий 17.03.2000, 
видавник: Виконком 
Ужгородської міської 

08.11.2017 

 

06.08.2007 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
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2495,62 

кв.м., 
Спортзал 
№3 площею 
996,13 

ради; 
Інвентаризаційна 
справа , серія та 
номер: 8863, виданий 
17.03.2000, видавник: 
Ужгородське 
державне 
міжрегіональне 
виробниче 
підприємство 
технічної 
інвентаризації 

33165909 

(рішення ЗОР від 
13.12.2018 

№1356) 

7. 
Будівля, нежитлова  

(літ. Б)  5482,8 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Грибоєдова, 
будинок 20 

 

рішення органу 
місцевого 
самоврядування, Про 
звернення до 
Закарпатської 
обласної ради, серія 
та номер: 444, 
виданий 24.02.2012, 
видавник: 
Ужгородська міська 
рада; рішення органу 
місцевого 
самоврядування, Про 
надання згоди на 
прийняття будівлі 
акушерсько-

гінекологічного 
корпусу (м. Ужгород, 
вул. Грибоєдова, 20) у 
спільну власність 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст 

області, серія та 
номер: 445, виданий 

12.07.2017 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 
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02.03.2012, видавник: 
Закарпатська обласна 
рада; рішення органу 
місцевого 
самоврядування, Про 
передачу будівлі у 
спільну власність 
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області, серія та 
номер: 485, виданий 
06.04.2012, видавник: 
Ужгородська міська 
рада; акт приймання-

передачі нерухомого 
майна, за адресою: м. 
Ужгород, вул. 
Грибоєдова, 20, серія 
та номер: б/н, 
виданий 01.12.2012, 
видавник: комісія 

8. 
Обласний госпіталь 

ветеранів війни 

Будівля 
лікарні (А) 
площею 
2241,4 кв.м., 
лабораторія 
(Б) площею 
126,8 кв.м., 
котельня (В) 
площею 
97,3 кв.м., 
пральня (Г) 
площею 
40,6 кв.м., 
гаражі (Д,Е) 
площею 43 
кв.м, склад 

2631,9 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Толстого Л., 
будинок 13 

 

рішення "Про 
внесення змін до 
Переліку об'єктів 
спільної власності 
громад сіл, селищ, 
міст області 
(м.Ужгород, 
вул.Толстого, 13), 
серія та номер: 582, 
виданий 16.11.2012, 
видавник: 
Закарпатська обласна 
рада; Документ, 
відповідно до якого 
підтверджується факт 
відсутності 

28.07.2016 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 
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(Ж) площею 
36,4 кв.м., 
овощесхови
ще (Л) 
площею 
40,9 кв.м., 
гараж (М) 
площею 

23,1 кв.м., 
гараж (Н) 
площею 
22,4 кв.м. 

перебування об'єкту 
нерухомого майна у 
державній власності", 
серія та номер: 05-07-

01870, виданий 
19.07.2016, видавник: 
Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Закарпатській області; 
технічний паспорт, 
серія та номер: 4353, 
виданий 22.04.2013, 
видавник: КП "Бюро 
технічної 
інвентаризації 
м.Ужгорода" 
Ужгородської міської 
ради Закарпатської 
області 

9. 
Цілісний майновий 

комплекс 

Основна 
частина (А) 
площею 
431,8 кв.м., 
корпус 
№1(Б) 
площею 
1239,5 кв.м., 
корпус №2 
(В) площею 

949,4 кв.м., 
корпус №3 
(Г) площею 
358,9 кв.м., 
котельня-

склад (Д) 

 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Волошина, 
будинок 35 

 

Свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: САА №910084 
виданий 11.05.2004 
виконавчим 
комітетом 
Ужгородської міської 
ради; витяг з 
Державного реєстру 
речових прав на 
нерухоме майно про 
реєстрацію права 
власності серії ЕКК № 
973479 від 09.12.2015. виданий 11.05.2004, видавник: Виконавчий комітет Ужгородський
 

07.12.2015 

 

13.05.2004 

Закарпатський 
інститут 
післядипломної 
педагогічної  

договір оренди, серія 
та номер: 2404, 
виданий 10.12.2015, 
видавник: Приватний 
нотаріус 
ужгородського 
міського 
нотаріального округу 
Єгер Н.Д. 
Рішення про 
державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 
26938604 від 
10.12.2015 11:41:25, 

приватний нотаріус 
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площею 
59,7 кв.м., 
гараж (З) 
площею 
29,4 кв.м., 
склад (К) 
площею 
17,1 кв.м., 
навіс (Н), 
металевий 
гараж (М, О, 
Л, И), 
огорожа 

Єгер Наталія 
Дмитрівна, 
Ужгородський 
міський нотаріальний 
округ, Закарпатська 
обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Строк дії: 10.12.2025, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 
піднайм (суборенду) 
Орендар: Лелекач 
Магдалина 
Станіславівна 

Орендодавець: 
Закарпатська обласна 
рада, код ЄДРПОУ: 
25435963, країна 
реєстрації: Україна, 
адреса: Україна, 
Закарпатська обл., м. 
Ужгород, площа 
Народна, будинок 4 

В оренду передається 
вбудоване підвальне 
приміщення (поз.7), 
загальною площею 
33,00 кв.м. 
 

10. 

Земельна ділянка для 
будівництва та 

обслуговування будівель 

Кадастрови
й номер: 
2110100000:

0,0674 

га 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Собранецька, 50 

рішення органу 
місцевого 
самоврядування, ХХ 

23.06.2014 

Право 
постійного 
користування 
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органів державної влади 
та місцевого 

самоврядування 

29:001:0250  сесія VI скликання, 
серія та номер: 1326, 
виданий 29.05.2014, 
видавник: 
Ужгородська міська 
рада Закарпатської 
області 
 

земельною 
ділянкою 
зареєстроване за 
Закарпатською 
обласною радою 

11. 

Вбудовані приміщення 
обласної бібліотеки для 

дітей літ.А 

 471,8 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Волошина, 
будинок 20 

 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: 17551005, 
виданий 

10.02.2014, видавн
ик: Реєстраційна 
служба 
Ужгородського 
міськрайонного 
управління юстиції 
Закарпатської області 

05.02.2014 

Комунальний 
заклад 
«Закарпатська 
обласна  
бібліотека для 
дітей та 
юнацтва» 
Закарпатської 
обласної ради 

 

12. 

Будівля літ.А після 
капітального ремонту з 
установкою магнітно-

резонансного томографа 

 2359 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Перемоги, будинок 

24 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер:б\н, виданий 

26.01.2009, видавн
ик: Виконавчий 
комітет Ужгородської 
міської ради 

 

29.10.2013 

 

27.01.2009 

Обласний центр 
нейрохірургії та 
неврології 

договір оренди, серія 
та номер: 2238, 
виданий 29.10.2013, 
видавник: 
приватний нотаріус 
Ужгородського 
міського 
нотаріального округу 

Єгер Н.Д.; договір про 
внесення змін, серія 
та номер: 872, 
виданий 

14.04.2017, видавни
к: Приватний нотаріус 
Ужгородського 
міського 

нотаріального округу 
Єгер Н.Д. 
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Рішення про 
державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень, 
індексний 

номер: 7329850 від 
29.10.2013 12:41:03, 

приватний нотаріус 
Єгер 

Наталія Дмитрівна, 
Ужгородський 
міський нотаріальний 
округ, 
Закарпатська обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 

капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Строк дії: 10.04.2022, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 

піднайм (суборенду) 
Орендар: ПП "ЛИБІДЬ 
- РТІ", код ЄДРПОУ: 
36132547 

Орендодавець:Терито
ріальні громади 
сіл,селищ,міст 
Закарпатської 
області в особі 
Закарпатської 
обласної ради, код 
ЄДРПОУ: 25435963 

вбудовані 
приміщення підвалу 
площею 141,6 кв.м. 
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адмінбудівлі літ. А 

13. 

Будівля, адміністративна 
будівля після 

реконструкції з 
надбудовою 

мансардного поверху 

Земельна 
ділянка, 
кадастрови
й номер: 
2110100000

:09:001:002

4, цільове 
призначенн
я: 
землі 
громадсько
го 
призначенн
я, площа: 
18011 кв.м 

1219,8 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Капітульна, 
будинок 33а 

 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: серія САС 
№161805, виданий 
25.09.2012, видавник: 
Виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради Закарпатської 
області 

14.10.2013 

Комунальний 
заклад 
«Закарпатський 
музей народної 
архітектури та 
побуту» 
Закарпатської 
обласної ради 

 

14. 

Будівлі Обласного бюро 
судово-медичної 

експертизи 

літ.АА'-
основна 
частини; 
літ.Б-

підсобна 
будівля;літ.В
-гараж 

425,9 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Перемоги, будинок 

83 

 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: 7277926, 

виданий 

31.07.2013, видавн
ик: державний 
реєстратор Мага Т.В. 

29.07.2013 

Обласне бюро 
судово-медичної 
експертизи 

 

15. 

Будівля гуртожитку 
літ.А'''частина літ .А''', 

об’єкт житлової 
нерухомості 

 
3 475,

9 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Гагаріна, будинок 8 

 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: 4934946, 

виданий 

17.06.2013, видавни
к: державний 
реєстратор Мага Т.В. 

14.06.2013 

В оперативному 
управлінні 
Закарпатського 
інституту 
післядипломної 
педагогічної 
освіти 

 

16. 
Будівлі 

літ.А,А',Б,В,Г,Д,Ж,Е 

Лікувальний 
корпус (А 
Аʼ), прохідна 
(Б), 
госкорпус 
(В), гараж (Г) 
АДС (Д), 

 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Тімірязева, 
будинок 15а вулиця Тімірязева, будинок 15а

 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: ЯЯЯ702743, 
виданий 28.07.2010, 

виконавчим 
комітетом 
Ужгородської міської 

05.06.2013 

 

29.07.2010 

Закарпатський 
обласний 
клінічний 
кардіологічний 
диспансер 

 

договір оренди, серія 
та номер: 1742, 
виданий 15.09.2015, 
видавник: Приватний 
нотаріус 
ужгородського 
міського 
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котельня (Е), 
трансформа
торна (Ж), 
пожежний 
резервуар 
(І-ІІІ), 
вимощення 
(ІV), 

огорожа 1-6 

ради 28.07.2010, видавник: Виконавчий комітет Ужгородської міської ради
 

нотаріального округу 
Єгер Н.Д. 
Рішення про 
державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 
24445583 від 
15.09.2015 16:20:15, 

приватний нотаріус 
Єгер Наталія 
Дмитрівна, 
Ужгородський 
міський нотаріальний 
округ, Закарпатська 
обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Строк дії: 15.09.2025, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 
піднайм (суборенду) 
Орендар: Сятиня 
Андрій - Лука Лукович 

Орендодавець: 
Територіальні 
громади 
сіл,селищ,міст 
Закарпатської області 
в особі Закарпатської 
обласної ради, код 
ЄДРПОУ: 25435963, 
країна реєстрації: 
Україна, адреса: 
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Україна, 88000, 
Закарпатська обл., м. 
Ужгород, площа 
Народна, будинок 4 

в оренду передається 
частина будівлі літ. 
АА' на першому 
поверсі загальною 
площею 21.00 кв.м. 
 

17. Адмінбудинок  
21780,

0 

Закарпатська 
область, місто 

Ужгород, площа 
Народна, будинок 4 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: ЯЯЯ№824127, 
виданий 11.07.2006, 
видавник: Виконком 
Ужгородської міської 
ради 

 

03.06.2013 

 

11.07.2006 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

18. 
Будівля 

 театру ляльок 
  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, площа 

Театральна, 
будинок 8 

 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: 3105604, 
виданий 29.04.2013, 

видавник: державний 
реєстратор Мага Т.В 

22.04.2013 

Закарпатський 
академічний 
обласний театр 
ляльок 

договір оренди, серія 
та номер: 1822, 
виданий 29.08.2013, 
видавник: приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського 
нотаріального округу 
Єгер Н.Д. 
Рішення про 
державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень, 
індексний номер: 
5419441 від 
29.08.2013 18:06:27, 

приватний нотаріус 
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Єгер Наталія 
Дмитрівна, 
Ужгородський 
міський нотаріальний 
округ, Закарпатська 
обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Строк дії: 28.08.2023, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 
піднайм (суборенду) 
Орендар: 
ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"Перша Звичка", код 
ЄДРПОУ: 38766411 

Орендодавець: 
Територіальні 
громади 
сіл,селищ,міст 

Закарпатської області 
в особі Закарпатської 
обласної ради, код 
ЄДРПОУ: 25435963 

Орендодавець 
передає, а Орендар 
приймає в строкове 
платне користування 
окреме індивідуально 
- визначене майно - 
вбудовані нежитлові 
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приміщення площею 
51,28 кв.м. та 
приміщення площею 
8,6 кв.м. першого 
поверху будівлі театру 
ляльок. 

19. 

Будівля Управління ЖКГ 
Закарпатської обласної 

ради 

В тому числі 
вбудоване 
приміщення 
І -го 
поверху 
поз. 2'' 
площею 

10,4 кв.м.- 
46847,0 грн 

3393,4 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, площа 
Петефі, будинок 14 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
18.01.2005, 

виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради 

 

18.01.2005 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

20. 

Будівлі літ. 
А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л 

 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Довженка, будинок 

7 

 

свідоцтво про 
право власності, 
САС № 154911, 
31.03.2011, 
виконком 
Ужгородської 
міської ради 

 

01.04.2011 
Закарпатський 
апеляційний суд 

 

21. 

Будівлі 
Закарпатського 
центру туризму, 

краєзнавства 
екскурсій і спорту 
учнівської молоді 

 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Висока, будинок 8 

 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
24.02.2005, 
виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради 

 

16.05.2005 

Закарпатськ
ий центр 
туризму, 
краєзнавства 
екскурсій і 
спорту 
учнівської 
молоді 

 

22. Майновий комплекс   

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Собранецька, 
будинок 50 

 

свідоцтво про право 
власності, 166, 
21.12.2003, 
виконавчий комітет 
Ужгородської міської 

23.12.2003 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
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ради територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

23. 

Закарпатський обласний 
державний Український 
музично-драматичний 

театр 

В тому 
числі 
вбудовані 
приміщенн
я 1-го 
поверху заг.пл.99,5
поз.17,17',1

8,18',18'', 

18''',19 

 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вулицяЛ. Толстого, 

будинок12 

свідоцтво про право 
власності, 448, 
08.04.2004, 
виконавчий комітет 
права власності: Ужгородської міської ради

Акт прийому -передачі  
від 29.02.2016 р. про 
те, що відділ 
управління 
комунальним майном 
передає, а 
Закарпатський 
обласний державний 
Український музично-

драматичний театр 
приймає технічний 
паспорт на об’єкт. 

08.04.2004 

Комунальний 
заклад 
«Закарпатський 
академічний 
обласний 
український 
музично-

драматичний 
театр імені 
братів Юрія-

Августина та 
Євгена Шерегіїв» 
Закарпатської 
обласної ради 

код ЄДРПОУ 

02225364 

 

24. Комплекс будівлі 

Загальна 
площа 
збільшилас
ь на 36,6 
кв.м за 
рахунок 

перепланув
ання 

 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Фогорашія, 
будинок 17 

 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
05.09.2001, виконком 
Ужгородської міської 
ради 
(б/н 23.12.1992) 

04.12.2006 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

25. 
Комплекс будівель та 

споруд 
 

11295,

9 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Минайська, 
будинок 38/80 

свідоцтво про 
право власності, 
б/н, 14.02.2005, 
виконавчий комітет 

15.02.2005 

 

06.03.2019 

Комунальний 
вищий 
навчальний 
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 Ужгородської 
міської ради. Витяг 
з Державного 
реєстру речових 
прав на нерухоме 
майно про 
реєстраціюправа 
власності № 
158654455 від 
06.03.2019 

заклад 
«Ужгородський 
коледж культури 
і мистецтв» ЗОР 

 

26. 

Будівля та споруди 
Ужгородської 

спеціальної школи 
інтернату для глухих 

дітей 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Щедріна, будинок 

34 

 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№910870, 12.01.2004, 
видано 

виконкомом 
Ужгородської міської 
ради на підставі 
рішення XI сесії 
XXI скликання 
Закарпатської обласної 
ради 

15.01.2004 

Ужгородська 
спеціальна 
школа інтернат 

для глухих дітей 

 

27. 

Будівля Закарпатської 
обласної 

стоматологічної 
поліклініки 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

Незалежності 
набережна, 
будинок 8 

свідоцтво про право 
власності, 448, 
12.01.2004, 

виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради 

16.01.2004 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

28. 

Корпус лабораторно-

практичних занять з 
гаражами 

Закарпатського 

центру науково-

технічної творчості 

 738,5 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Будителів, будинок 

1 

 

свідоцтво про право 
власності, 32, 
09.03.2004, 

виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради. Державний акт 

11.03.2004 

Закарпатськийце
нтр науково-

технічної 
творчості 
учнівської 
молоді 
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учнівської молоді на право постійного 
користування 
земельною ділянкою  
ЯЯ №098388 
30.03.2006 

29. 

Обласна клінічна 
лікарня 

 
  

Закарпатська обл., 
м.Ужгород, вулиця 
Перемоги, будинок 

22-24 

свідоцтво про право 
власності, 448, 
18.03.2004, 
виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради 

 

22.03.2004 

Закарпатська 

обласна клінічна 
лікарня імені 
Андрія Новака 

 

30. 

Будівля обласної 
інфекційної лікарні 

 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Грибоєдова, 
будинок 

20(можливо 20 «А) 

свідоцтво про право 
власності, 273, 
01.04.2004, 

виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради 

 

07.04.2004 

Обласна 
клінічна 
інфекційна 
лікарня 

 

 

31. 

Цілісний майновий 
комплекс 

Закарпатського 
виробничого 

комбінату 
Всеукраїнської музичної 

спілки 

 856,9 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Стрільнична, 
будинок 34/46 

свідоцтво про 
право власності, 
910090, 20.05.2004, 
виконком 
ужгородської 
міської ради 

 

21.05.2004 

СБУ в 
Закарпатській 
області 
17.08.2006 

 

32. 

Будівлі та споруди 
літ.А,Б,В,Г,К,Л,М,С,З,І,Ш,
Р, частина літ.Д площею 
676,3 кв.м., частина літ.П 

площею 986,5 кв.м., 
частина літ.Т площею 

292,0 кв.м. 
 

Пл
ощ
і
 

бу
дів
ел
ь
 

літ.
Ш,І

1954,8 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Собранецька, 
будинок 145 

свідоцтво про право 
власності, 340, 
16.09.2004, 
виконавчий комітет 
Ужгородської 
міської ради 

 

23.09.2004 

КП 
«Міжнародний 
аеропорт 
«Ужгород» 
Закарпатської 
обласної ради  
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рахунок встановлення внутрішніх 

перегородок. 
літ.А 
зменшилась 
на 1,1кв.м 
за рахунок 
встановлен
ня 
внутрішніх 

перегородо
к. 
Загальна 
площа літ. Б 
зменшилась 
на 13,5 
кв.м. за 
рахунок 
уточнення 

розмірів 
приміщень 
після 
капітальног
о ремонту 
будівлі 
.Вартість 

будівлі літ. 
Б вказано 
згідно 
висновку ЧП 
" Белых 
Л.С."/серти
фикат 

ФГИУ,УТО,
МЦПИМ № 
1202 от 
31.10.98г/ 

33. Будівлі та споруди У томучислі вбудовані приміщення го повеху головного корпусу Закарпатська обл., свідоцтво про право 
власності, б/н, 29.12.2004 Територіальне  
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обласного 
територіального 

медичного об'єднання 

"Фтизіатрія" 

 

літ. А - 
поз.45',46,4
7-загальною 
площею 
27,1 кв.м. 
вартістю 64 
143,0 грн. 
Вбудовані 
приміщення 
ІІ -поверху 
лікувальног
о корпусу 
літ. Н 
поз.105 
загальною 
площею 
33,9 кв.м -
вартістю 
100 390,0 

грн. та 
вбудовані 
приміщення 
І- поверху 
лікувальног
о корпусу 
літ. Н 
поз.17-

26,34 -

загальною 
площею 
234,0 кв.м. -
вартістю 
698 203,0 

грн. 
Вартість 
вказано 
згідно звіту 

м. Ужгород, вулиця 
Нахімова, будинок 

4 

 

28.12.2004, 
виконавчий комітет 
Ужгородської 
міської ради 

 

медичне 
об'єднання 

«Фтизіатрія» 
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про оцінку 
1 1 1 1 " Белих 
Л.С."код.23
83014747 

станом 
31.10.2011р
. без 
врахування 
ПДВ. 

34. 

Літ.Г; Д; Е; Ж; частина 
літ. В 

 

  
Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Робоча, будинок 6 

договір про поділ 
нерухомого майна, 
2778, 19.06.2008, 

приватний нотаріус 
Єгер Н.Д. 
Державний акт на 

постійне 
користування 
земельною 
ділянкою І-ЗК № 
001108 від 
12.12.1995 

26.06.2008  

 

35. 

Будівлі та споруди 
обласної станції 

переливання крові 
  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Толстого Л., 
будинок 15 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
05.01.2005, 

виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради 

06.01.2005 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

36. 

Психіатричне відділення 
обласної клінічної 

лікарні 
 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Електрозаводська, 

будинок 39 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
27.04.2005, 

виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради 

29.04.2005 

Закарпатська 

обласна клінічна 
лікарня імені 
Андрія Новака 
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37. 

Будівлі та споруди літ.А-

А',Б,В,Ж,Е,Г виконавчої 
дирекції 

комерційно-

виробничого 
об"єднання 

"Кіновідеопрокат" 

  

Закарпатська 
область., м. 

Ужгород, вулиця 
Верещагіна, 
будинок 15 

 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
12.05.2005, 

виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради 

 

13.05.2005 

СБУ в 
Закарпатській 
області 
14.11.2006 

 

38. Обласна філармонія   

Закарпатська 
область., м. 

Ужгород, площа 
Театральна, 
будинок 10 

свідоцтво про право 
власності, 59, 
10.06.2005, 

виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради 

12.07.2005 

Закарпатська 
обласна 
філармонія 

 

39. Будівля   

Закарпатськаобл., 
м. Ужгород, вулиця 
Загорська, будинок 

30 

свідоцтво про право 
власності, САА № 
117440, 07.09.2005, 
виконком 
Ужгородської 
міської ради 

23.09.2005 

Оперативне 
управління 
державної 
судової 
адміністрації 

 

40. Будівля   

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Коцюбинського, 
будинок 2а 

свідоцтво про право власності, б/н, 17.10.2005, 
виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради. 

Акт прийому – 

передачі будівель та 
споруд за 
вищевказаною 
адресою, що 
належить до спільної 
власності  
територіальних 
громад сіл, селищ, 
міст області 
передається 
управлінням з питань 
майна комунальної 
власності ОДА в 

21.10.2005 

 

Прокуратура 
Закарпатської 
області та 
Господарський 
суд 
Закарпатської 
області 
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оперативне 
управління з правами 
балансоутримувача 
Прокуратурі 
Закарпатсьокї області 
від 24.10.2012 р.,  акт 
прийому –передачі  
об’єкта за 
вищевказаною 
адресою, яке 
належить до власності  
ЗОР і передається  
управлінням з питань 
майна комунальної 
власності  ОДА в 
оперативне 
управління з правами 
балансоутримувача 
Господарсього суду 
З/о від 04.07.2013р., 
додаткова угода  від 
03.07.2013р., про 
внесення змін та 
доповнень до умов 
договору про 
закріплення майна, 
що належить до 
комунальної власності  
територіальних 
громад сіл, селищ та 
міст закарпатської 
області на праві 
оперативного 
управління від 
(24.10.2012р.), договір 
про закріплення 
майна, що належить 
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до комунальної 
власності 
територіальних 
громад сіл, селищ та 
міст З/о на праві 
оперативного 
управління від 
04.07.2013р. 
 

41. Будівля  1140,8 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Загорська, будинок 

2 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
17.10.2005, 

виконавчий комітет 

Ужгородської міської 
ради 

21.10.2005 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

42. 
Тенісні корти та доріжка 

із спецпокриттям 
  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Заньковецької, 
будинок 5 

 

рішення суду, 4/82, 
14.11.2008, 

Господарський суд 
Закарпатської 
області;-, 4/82, 

19.02.2009, постанова 
Львівського 
Апеляційного 

Господарського суду 

30.03.2010  

Відомості потребують 
уточнення. 

43. 
Будівлі літ.А, Б Б',В,Ж,З 

 
  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Гранітна, будинок 

11 

 

свідоцтво про 
право власності, 
САС № 154965, 
20.06.2011, 
виконком 
Ужгородської 
міської ради 

24.06.2011  

Відомості потребують 
уточнення. 

44. 
Приміщення обласної 

дирекції Укрдержстраху 

В тому 
числі 282,3 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

договір купівлі-
продажу, 3477, 

17.05.2006 

 

Комунальна 
установа 
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приміщення 

 І- поверху 
площею 
62,9 кв.м. 

Орлина, будинок 1 

 

09.08.2007, приватний 
нотаріус Дроботя А.В 

 

Рішення № 1161 від 
08.07.10 року про 
закріплення 
адмінбудівлі літери А 
за ОКП 
«Будинкоуправління 
адмінбудівель» на 
правах повного 
господарського 
відання.   

18.09.2007 «Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 

Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

45. 

Вбудовані приміщення 
обласної медичної 

бібліотеки 

 299,2 

Закарпатська обл., 
м.Ужгород, вулиця 
Перемоги, будинок 
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свідоцтво про право 
власності, б/н, 
24.02.2005, 
виконавчий комітет 
Ужгородської 
міської ради 

28.02.2005 

Закарпатський 
обласний 
медичний 
інформаційно-

аналітичний 
центр 

 

46. 
Обласний державний 

архів 
  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 

Минайська, 
будинок 14а 

 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
06.04.2005, 

виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради 

08.04.2005 
Обласний 
державний архів 

 

47. 

Будівля Закарпатського 
обласного еколого-

натуралістичного центру 
учнівської молоді 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вулиця 
Загорська, будинок 

126 

свідоцтво про 
право власності, 
448, 11.03.2004, 
виконавчий комітет 
Ужгородської 
міської ради 

17.03.2004 

Закарпатський 
обласний 
еколого-

натуралістичний 
центр учнівської 
молоді 

 

48. 

Вбудовані приміщення 
літ.А 

 

 1499,9 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

площа 
Жупанатська, 

будинок 3 

 

свідоцтво про право 
власності, 178, 
03.02.2005, 
виконавчий комітет 
Ужгородської 
міської ради.Акт 
приймання –

04.02.2005 

Закарпатський 
обласний 
художній музею 
ім. Й.Бокшая 
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передачі майна від 
ЗОР в оперативне 
управління з 
правами  
балансоутримувача 
Закарпатському 
обласному 
художньому музею 
ім. Й.Бокшая від 
07.02.2017 

 

49. 

Нежитлова будівля/2  
поверх  літ.  Ж відповідно 

до ухвали 
Господарського суду 
міста Києва по справі      

№ 5011- 48/3052-2012 від 
06.06.2012 року/ 

 311,5 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Руська, буд. 13 

свідоцтво про право 
власності САА 
№114594 08.06.2005 

(наявне) + витяг з 
Державного реєстру 
речових прав від 
24.01.2019. Договір 
про закріплення 
майна, що належить 
до спільної власності 
територіальних 
громад сіл, селищ та 
міст Закарпатської 
області на праві 
господарського 
відання з правами 
балансоутримувача 
від 08.01.2014р. про 
те, що Управління з 
питань майна 
комунальної власності 
ОДА передає, а 
Редакція газети 
«Новини Закарпаття» 
приймає у 
господарське з 
правами 

08.06.2005 

 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

ДОГОВІР ОРЕНДИ З 
РЕДАКЦІЄЮ «НОВИН 
ЗАКАРПАТТЯ» 
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балансоутримувача  
майно, а саме 
вбудовані нежитлові 
приміщення 2-го 
поверху  за вказаною 
адресою, акт 
приймання – 

передачі, що 
Управління з питань 
майна комунальної 
власності 
Закарпатської  ОДА 
передає, а Редакція 
газети «Новини 
Закарпаття» приймає 
майно за 
вищевказаною 
адресою. 

50. Нежитлова будівля   752,6  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Минайська 
(вул. Героїв 

Сталінграда), буд. 
37 

свідоцтво про право 
власності САА 
№117695 01.10.2004 

 

 

 

01.10.2004  

Договір оренди 
нежитлових 
приміщень будівлі літ. 
А 650, 6 кв.м. № 989 
від 20.06.2017. 
Орендар: ТзОВ  
«І КОНТРАКТ» 

Орендодавець: 
Закарпатська обласна 
рада. 
Строк дії: 19.06.2066 

51. Будівлі та споруди  8553 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

СтудентськаНабере
жна, буд. 8 

свідоцтво про право 
власності САС 
№190940 28.09.2011. 

Акт приймання- 

передачі майна від 
ЗОР в оперативне 
управління з правом 
балансоутримувача – 

28.09.2011 

Закарпатський 
обласний палац 
дитячої та 
юнацької 
творчості 
„ПАДІЮН” 

 

 

 

Відомості актуальні. 
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Закарпатському 
обласному палацу 
дитячої та юнацької 
творчості «ПАДІЮН» 
від 11.07.2011 р. 
 

 

52. 
літ. А спортивного 

комплексу «Спартак» 
 442,2 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Підградська, 
33 

свідоцтво про право 
власності ЯЯЯ 
№765319 

13.06.2012 

+ Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
від 30.11.2018 р. 

13.06.2012 

 

Спеціалізованій 
дитячо – 

юнацькій школі 
олімпійського 
резерву з 
футболу. 

Відомості актуальні 

53. Будівлі та споруди    

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Загорська (вул. 
Тульська), буд. 28 

свідоцтво на право 
власності САА 
№117416 04.08.2005 

04.08.2005 

Ужгородська 
загальноосвітня 
спеціалізована 
школа-інтернат з 
поглибленим 
вивченням 
окремих 
предметів 
Закарпатської 
обласної ради 

Відомості актуальні 
 

54. Нежитлове приміщення   

м. Ужгород, 
вул. Волошина, буд. 

37 

 

Акт приймання – 

передавання майна, 
належить до власності 
ЗОР та знаходиться в 
оперативному 
управлінні ГУ з питань 
надзвичайних 
ситуацій та у справах 
захисту населення від 
наслідків 
Чорнобильської 
катастрофи ОДА в 

 

Закарпатський 
художній 
інститут 

ім. А. Ерделі 
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оперативне 
управління Закар. 
Худож. Інст. від 
07.07.2005 р. 

55. 

Нежитлові будівлі 

 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Бродлаковича 
(вул. Баумана), буд. 

2 

свідоцтво на право 
власності САА 
№909860 08.07.2003 
та державний акт на 
земельну ділянку на 
право постійного 
користування І-ЗК 
№000465 15.09.1998  

08.07.2003 

Власник: 

Закарпатський 
обласний 
клінічний 

онкологічний 
диспансер 

 

Форма власності 
комунальна 

56. 

Нежитлова будівля  
 

 

  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Паризької  
Комуни, буд. 4а 

 

свідоцтво про право 
власності САА 
№909781 09.06.2003 
та державний акт на 
землю на право 
постійного 
користування І-ЗК 
№001915 26.05.1999 

 

Власник 

 

Обласний 
наркологічний 

диспансер 

 

Форма власності 
загальнодержавна 

57 Вбудовані приміщення   

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

пл. Театральна, буд. 
6 

витяг СЕА № 959975, 
рішення суду/справа 
№16/120/25/08/2010 
/Господарський суд 
Закарпатської області 

 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

58 Будівля театру ляльок   

Закарпатськаобласт
ь., м. Ужгород, 

вул. Театральна, 
буд. 8 

свідоцтво на право 
власності САС 
№791722 29.04.2013 

 

22.04.2013 

Закарпатський 
академічний 
театр ляльок 

Договір оренди 
вбудованого 
приміщення59.8 кв.м. 
№ 1822 від 29.08.2013. 
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Орендар: ТзОВ  
«Перша звичка» 

Орендодавець: 
Закарпатська обласна 
рада. 
Строк дії: 28.08.2023. 

59 

БудівліУжгородського 
державного музичного 
училища ім. Д.Є. Задора 

  

м. Ужгород, 
вул. Волошина (вул. 
Жовтнева),буд. 13 

та 

вул. Духновича, 8 

Витягна право 
власності 
СЕІ №448246 
29.12.2012. Договір 
про закріплення 
майна ЗОР в 
оперативне 
управління з правами 
балансоутримувача за 
Ужгородським 
державним училищем 
ім. Д.Є. Задора від 
07.10.2013 р. Акт 
приймання – передачі 
майна від 07.10.2013 
р. 

29.12.2012 

 

08.04.2019 

Ужгородське 
державне 
музичне 

училище ім. Д.Є. 
Задора 

 

60 
Нежитлова будівля, 

літера «Г» 
  

м. Ужгород, 
вул. Грибоєдова, 20 

ДУ «Закарпатський 
обласний 
лабораторний центр 
МОЗ України». 

 Акт приймання-

передавання 
нерухомого майна від 
06.06.2013 від 
Ужгородської міської 
ради до управління 
майна Закарпатської 
ОДА.    
Договір про 
закріплення майна за 
головним управлінням 

 

ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний 
центр МОЗ 
України» 

обласного 
медичного 
інформаційно-

аналітичного 
центру 
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Держсанепідслужби у 
Закарпатській області 
від 12.06.2013. Акт про 
вилучення з 
оперативного 
управління майна від 
Головного управління 
держсанепідслужби у 
Закарпатській області 
до виконавчого 
апарату ЗОР від 
13.12.2016. Акт про 
приймання передачу 
майна 
балансоутримувачу ДУ 
«Закарпатський 
обласний 
лабораторний центр 
МОЗ України» 

обласного медичного 
інформаційно-

аналітичного центру 
(37,60 м) та акт від 
28.12.2017 площа 
107,3 м. 

61 Будівля бібліотеки 

Літ. А А' – 

приміщення 
громадськог
о будинку 
(бібліотека) 
– 1290,5; 

літ. Б – 

котельня 12 
кв.м. 

1302,5 

Закарпатська 
область.,   

м. Ужгород, 
пр. Свободи, буд. 

16 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності № 
169931203 від 
10.06.2019 

10.06.2019 
Закарпатська 
обласна наукова 
бібліотека 

Відомості актуальні. 

62 Нежитлова будівля   

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Капітульна 

Свідоцтво на право 
власності серії САА 
№526615 від 

03.02.2004 
Закарпатський 
краєзнавчий 
музей 
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(вул. Кремлівська), 
буд. 33 

03.02.2004 

63 

Адміністративна будівля 
після реконструкції з 

надбудовою 
мансардного поверху 

1219,8  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Капітульна(вул. 
Кремлівська), 33а 

Свідоцтво на право 
власності серії САС 
№161805 від 25.09.12 

25.09.2012 

Закарпатський 
музей  народної 
архітектури  та  
побуту 

 

64 Нежитлова будівля   

м. Ужгород, 
вул. Тургенєва, буд. 

8 

державний акт на 
право постійного 
користування 
земельною ділянкою 
серії ЯЯ №098900 
01.04.2011 

 

Департамент 
соціального 
захисту 
населення ОДА 

 

65 ІV поверх адмінбудинку  

488,3

м2(по 
інв.50
2,9м2 

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Минайська 
(вул. Героїв 

Сталінграда), буд. 
16 

свідоцтво на право 
власності САС 
№190938 28.09.2011 

Акт приймання – 

передачі майна від ОКП 
«Закарпатбудматеріали
» в оперативне 
управління 
Територіальному 
управлінню 
Держнаглядохоронпрац
і Укр. в З.о. приміщення 
4 поверху площею 142,9 
м.кв. від 17.10.2003 р. 
Акт приймання – 

передачі майна від 
ОКП 
«Закарпатбудматеріал
и» в оперативне 
управління 
Територіальному 
управлінню 
Держнаглядохоронпра
ці Укр. в З.о. 
приміщення 4 поверху 

№ 
29199335 

Від 
28.11.2018 

Територіальне 
управління 
державного 
комітету України 
з промислової 
безпеки, 
охорони праці та 
гірничного 
нагляду по 
Закарпатській 
області 
 

Обласне 
комунальне 
підприємство 
«Закарпатбудма
теріали» 
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площею 360 м.кв. від 
18.07.2003 р 

 

66 
будівлі під літ. 

А,Б,В,Г,Д,Е,Ж,З,И,К,Л 
  

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, вул. 

Насипна, буд. 46/1 

Копія дублікату 
свідоцтва про право 
власності від 
29.08.2001 № 144 

 

КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
"БУДКОМПЛЕКТ
ТОРГ" 

 

67 Нежитлова будівля   

Закарпатська обл., 
м. Ужгород, 

вул. Гойди, буд. 8 

дублікат свідоцтва на 
право власності серії 
ЯЯЯ №824390 

Акт приймання 
передавання майна 
від ОКП 
«Будинкоуправління  
адмінбудівель» (повне 
господарське відання) 
до Управління з питань 
майна комунальної 
власності Зак. ОДА від 
07.02.2006р. Акт 
обстеження майна від 
17.11.2009 р.  Акт 
приймання – 

передавння майна від 
Управління з питань 
майна комунальної 
власності Зак. ОДА в 
оперативне управління 
з правами 
балансоутримувача  
ТОВ « Закарпатське 
обласне агентство із 
залучення інвестицій 
та господарського 
розвитку території» від 

 

 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 
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17.11.2009 р.  
Акт приймання – 

передавння майна від 
ТОВ «Закарпатське 
обласне агентство із 
залучення інвестицій 
та господарського 
розвитку території» до  
Управління з питань 
майна комунальної 
власності Зак. ОДА від 
31.01.2011 р. Акт 
приймання – 

передавання майна 
від Управління з 
питань майна 
комунальної власності 
Зак. ОДА до ОКП 
«Будинкоуправління  
адмінбудівель» від 
31.01.2011 р. 
16.08.2006,  

68 

Будівля, гараж на 5 
автомобілів, склад, 

вбиральня 

  
м. Ужгород, 

вул. Загорська, 53 

Рішення ЗОР № 675 від 
22.12.05 про передачу 
на баланс 
Територіальному 
управлінню державної 
судової адміністрації. 
Акт приймання 
передачі майна від 
ЗОР до 
Територіального 
управління державної 
судової адміністрації 
від 03.05.2006 р. 

Відсутні 
відомості 

про 
реєстраці

ю! 

На балансі (в 
оперативному 
управлінні) 
Територіального 
управління 
державної 
судової 
адміністрації 

 

УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН 

69 Комплекс, школа- 121 2766,8 Закарпатська обл., свідоцтво про право 28.11.2003 ЧАСЛІВЕЦЬКА 
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інтернат приміщення Ужгородський р., с. 
Часлівці, вулиця 

Сентмігалі, 
будинок 74 

власності, САА 858828, 
27.11.2003, 

Коритнянська сільська 
Рада, Рішення ІІ-ї сесії 
ХХІ-го скликання 

Закарпатської обласної 
Ради від 23.12.1992р 

ЗАГАЛЬНООСВІТ
НЯ СПЕЦІАЛЬНА 
ШКОЛА-

ІНТЕРНАТ І-ІІ 
СТУПЕНІВ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 

70 
Комплекс санаторій 

«Малятко» 
  

Закарпатська обл., 
Ужгородський р., с. 

Оноківці, вулиця 
Головна, будинок 1 

свідоцтво про право 
власності, САА, 
27.11.2003, 858827, 

Рішення 11-ї сесії ХХІ-
го скликання 
Закарпатської обласної 
Ради від 23,12.1992р. 

21.12.2003 

Обласний 
спеціалізований 
дитячий 
пульмонологічни
й санаторій 
«Малятко» 

 

 

71 
Комплекс школа-

інтернат 
  

Закарпатська обл., 
Ужгородський р., с. 

Чертеж, вулиця 
Миру, 

будинок 1 

свідоцтво про право 
власності, САА 858858, 
12.12.2003, Худлівська 
сільська рада, Рішення 
11-ї сесії ХХІ скликання 
Закарпатської обласної 
ради від 236.12.1992р 

22.12.2003 

Чертезька 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа інтернат І-
ІІ ступенів ЗОР 

 

72 
Адміністративний 

комплекс 

ДАІ, 
котельня 
(літера Б) 
складається 
з двадцяти 
приміщень, 
в тому 

числі три 
приміщення 
кафе 
(№2,3,9) - 
55,60 кв.м. 

1529,0 

Закарпатська обл., 
Ужгородський р., с. 

Оноківці, вулиця 
Головна, 

будинок 55 

свідоцтво про право 
власності, ЯЯЯ 749039, 
11.03.2008, Оноківська 
сільська Рада, Рішення 
Виконавчого комітету 
Оноківської сільської 
Ради за № 22 від 
28,02,2008рГУ 
Національної поліції в 
Закар. обл. 
Акт про передачу 
майнового комплексу 
від ЗОР до РВ УМВС 
України в 
Закарпатській області 

12.03.2008 

ГУ Національної 
поліції в 
Закарпатській 
області 
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від 11.02.2008. 
 Акт вилучення 
нерухомого майна 
цілісного майнового 
комплексу з 
оперативного 
управління Ужг. РВ 
УМВС Укр. в Закар. 
обл. та передачі  від 
27.03.2017.Акт 
передачі від ЗОР в 
оперативне управління 
з правами 
балансоутримувача ГУ 
Національної поліції в 
З/о. від 27.03.2017. 
договір про 
закріплення майна від 
27.03.2017. 

 

м. Мукачево 
 

73 
Приміщення, вбудовані 

приміщення аптеки 
 471,3 

Закарпатська обл., 
м. Мукачево, площа 
Кирила і Мефодія, 

будинок 35, 
приміщення 8 

Лист щодо надання 
інформації , серія та 
номер: 05-07-02185, 

виданий 

30.08.2016, видавник: 
Регіональне 
відділення Фонду 
державного майна 
України по 
Закарпатській області; 
рішення органу 
місцевого 
самоврядування, Про 
комунальну власність 
області та програму її 

23.05.2018 оренда 

договір оренди, серія 
та номер: 417, 
виданий 23.05.2018, 
видавник: Приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу Йосипчук К.П.; 
акт приймання-

передачі обєкта 
оренди, серія та 
номер: б/н, виданий 
23.05.2018, видавник: 
Закарпатська обласна 
рада/Кибза Є.І.//ФОП 
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приватизації, серія та 
номер: б/н, виданий 
23.12.1992, видавник: 
Закарпатська обласна 
Рада народних 
депутатів; 
Інформаційна довідка, 
серія та номер: 3036, 
виданий 14.09.2016, 

видавник: КП 
«Мукачівське міське 
бюро технічної 
інвентаризації та 
експертної оцінки» 

Маренич І.О.; Додаток 
№1 до договору 
оренди - розрахунок 
орендної плати на 
підставі експертної 
оцінки обєкту, серія та 
номер: б/н, виданий 
23.05.2018, видавник: 
Начальник управління 
з питань забезпечення 
повноважень щодо 
управління обєктами 
спільної власності 
виконавчого апарату 
Закарпатської області 
Кибза Є.І. 
Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний 
номер: 41243867 від 
23.05.2018 14:11:09, 

приватний нотаріус 
Йосипчук Катерина 
Петрівна, 
Ужгородський міський 
нотаріальний округ, 
Закарпатська області 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Майно передається в 
оренду з метою 
розміщення аптеки, 
що обслуговує пільгові 
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категорії населення, 
Строк дії: 22.05.2033, 
додаткові відомості: 
орендна плата 
становить 9201,80 грн. 
на місяць + ПДВ 20%, 
тобто 11042,16 грн. на 
місяць 

Орендар: Меренич 
Іванна Олегівна 

74 Комплекс  4893,1 

м. Мукачеве, 
вул. Димитрова, 

буд. 4 

свідоцтво на право 
власності  серії САС 
№962469 

05.01.2011 та 
державний акт на 
право постійного 
користування на 
землю ІІ-ЗК №001048 

11.06.2001 

 

Мукачівська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа-інтернат I 
– II ступенів 
Закарпатської 
обласної ради 

 

75 Комплекс   
м. Мукачеве, 

вул. Духновича, 17 

витяг на право 
власності  ССМ 
№253230 20.08.2008 та 
державний акт на 
постійне користування 
земельною ділянкою 
серія  ЯЯ № 104182 
08.02.2010. Договір 
міни від 31.07.2008 р., 
рішення ЗОР від 
23.05.2008 року., 
рішення Мукачівської 
м.р. від 26.06.2008р., 
витяги з державного 
реєстру правочинів від 
31.07.2008 р., акт 
обстеження та 
передачі об’єкта з 

 

Мукачівський 
ліцей з 
посиленою 
військово-

фізичною 
підготовкою 
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комунальної власності 
ЗОР Мукачівському 
ліцею з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою від 
28.04.2006 р. 
 Акт прийому-передачі 
за адресою м. 
Мукачево, вул. 
Духновича, 17 та 19 
який належить до 
комунальної власності 
територіальної 
громади м. Мукачева і 
передається у спільну 
власність 
територіальної 
громади сіл, селищ та 
міст З/о від 
12.08.2008р. 
 

76 Комплекс   
м. Мукачеве, 

вул. Духновича, 19 

витяг на право 
власності серії ССМ 
№253229 20.08.2008. 
Договір міни від 
31.07.2008 р., рішення 
ЗОР від 23.05.2008 
року., рішення 
Мукачівської міської 
ради від 26.06.2008р., 
витяги з державного 
реєстру правочинів від 
31.07.2008 р. 
 Акт прийому-передачі 
за адресою м. 
Мукачево, вул. 
Духновича, 17 та 19 

 

Мукачівський 
ліцей з 
посиленою 
військово-

фізичною 
підготовкою 
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який належить до 
комунальної власності 
територіальної 
громади м. Мукачева і 
передається у спільну 
власність 
територіальної 
громади сіл, селищ та 
міст Закарпатської 
області від 
12.08.2008р. 

77 Майновий комплекс 

Поліклініка 
А – 5271, 40 

кв.м 

Поліклініка 
Б 

 

м. Мукачеве, 
вул. І.Франка, буд. 

41 (поліклініка) 

Свідоцтво на право 
власності серії САА 
№334790 11.03.2004; 

витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію права 
власності № 
147798986 від 
03.12.2018 

 

11.03.2004 

 

 

03.12.2018 

Обласна дитяча 
лікарня 

 

78 Адміністративний корпус 
Площа 244,3 
кв.м 

 

м. Мукачеве, 
вул. І.Франка, буд. 

39  

 
Реєстрація 
відсутня! 

Обласна дитяча 
лікарня 

 

79 Комплекс будівель 
Площа 5175, 
9 кв.м 

 

м. Мукачеве, 
вул. І.Франка, буд. 

43/1 

 
Реєстрація 
відсутня! 

Обласна дитяча 
лікарня 

 

80 Лікувальні корпуси 
Площа 
5809,7 кв.м 

 

м. Мукачеве, 
вул. Суворова, буд. 

76/2 

 
Реєстрація 
відсутня! 

Обласна дитяча 
лікарня 

 

 

Мукачівський район 

 

81 
Цілісний майновий 

комплекс    

Мукачівський р-н, 
с. Домбоки, 

вул. Макаренка, 

свідоцтво на право 
власності серії САА № 
852452 11.11.2003. 

 
Домбоківська 
допоміжна 
школа-інтернат 
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буд. 7 Державний акт на 
право  
постійного 
користування землею 
серії ЯЯ № 091299 
01.06.2005 

для дітей-сиріт 
та дітей, які 
залишилися без 
піклування 
батьків 

82 
Домоволодіння 

ДИТЯЧИЙ БУДИНОК 

Дитячий 
будинок (А-

А4) гараж 
(Б), 
котельня 
(В), будівля 
очисних 
споруд 
«БІОТАЛ», 
склад (Д) 
альтанки 
(Ж,З,И,І,К), 
бассейн, 1, 
змощення 
ІІІ, склад 
(Бʼ), 
дизельгенер
аиорна (Бʼʼ, 
сторожка 
(Л), навіс 
(М), 
водонасосн
а станція, Н 

вигрібна 
яма, ГУ 

спортивний 
майданчик, 
V 

башта 
Рожновсько
го, УІ 

2536,3 

Закарпатська обл., 
Мукачівський р., 
смт. Чинадійово, 

вулиця 

Санаторна, будинок 
75"А" 

свідоцтво про право 
власності, на нерухоме 
майно, серія та номер: 
САА №519917, 
виданий 17.10.2003, 
видавник: Виконавчий 
комітет Чинадіївської 
сільської ради; 
довідка, серія та 
номер: б/н, виданий 
10.12.2015, видавник: 
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
"Мукачівське районне 
бюро технічної 
інвентаризації та 
експертної оцінки"; 
технічний паспорт, 
серія та номер: 22, 
виданий 10.12.2015, 
видавник: Товариство 
з обмеженою 
відповідальністю 
"Мукачівське районне 
бюро технічної 
інвентаризації та 
експертної оцінки" 

04.03.2016 

Чинадіївський 
дошкільний 
навчальний 
заклад 
(ДИТЯЧИЙ 
БУДИНОК) 
інтернатного 
типу для дітей 
дошкільного та 
шкільного віку  
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фонтан, УІІ 
фонтан, УІІІ 
ворота з хв., 
№1 

огорожа, 
№2, №3 

ворота з хв., 
№4, №5, 
№6, №7 

огорожа, 
№8, №9, 
№10, 
№11,№12 

83 Аптека №44 

Аптека (А), 
прибудова 
(А/), сарай 
(Б) 

153,5 

Закарпатська обл., 
Мукачівський р., с. 
Ракошино, вулиця 

Європейська 
(Леніна), будинок 

150 

свідоцтво про право 
власності, згідно 
рішення ХІ сесії 
Обласної ради ХХІ 
скликання від 
23.12.1992"Про 
комунальну власність 
області та проекту ІІ 
приватизації", серія та 
номер: №15 від 07 
лютого 2003 року, 
виданий 25.03.2003, 

видавник: 
Ракошинська сільська 
рада 

17.11.2015 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

 

84 Палац графа ШЕНБОРНА 

Рік 
побудови 
1890-1895 

2958,5 

Закарпатська обл., 
Мукачівський р., с. 

Карпати, вулиця Без 
назви, 

будинок 1 

свідоцтво про право 
власності, САС 
№0921546, 06.09.2008, 
Виконком 
Чинадіївської селищної 
ради 

06.09.2008 
Інформація 
потребує 
уточнення! 

 

85 Будівля аптеки  № 86   

Закарпатська 
область, 

Мукачівський 
№ 9 від 18.04.2003 

 

 

 

Інформація 
потребує 
уточнення! 

 



44 

 

район, с. Лохово, 
вул. Леніна, 57 

 

 

Берегово 

 

86 Нежитлове приміщення 

4 

приміщення 
площею 
75,1 кв.м. 

75,1  

м. Берегово 

вул. Богдана 
Хмельницького, 84 

Свідоцтво на право 
власності серія ЯЯЯ  
№289642 12.12.2005 

12.12.2005 

Головне 
управління 
Держспоживслу
жби в 
Закарпатській 
області  

рішення ЗОР 
№816 25.05.2017 

 

87 Будівля   
м. Берегово, 

вул.  Гагаріна , 3 
  

Берегівська 
загальноосвітня 
школа - інтернат 
I - II  ст.  з 
окремими 
вадами 
фізичного та 
розумового 
розвитку 

 

88 Нежитлова будівля 

В тому числі 
до будівлі 
диспансера 
належить 
вбиральня 
під літерою 
«в» 

 

Закарпатська 
область, м. 

Берегове, вулиця 
Бетлена, будинок 3 

Свідоцтво про право 
власності САА 359363, 
27.07.2005 

виконавчим комітетом 
Берегівської міської 
ради 

03.08.2005 

Обласна 
психіатрична 
лікарня м. 
Берегово 

 

89 Комплекс   

Закарпатська обл., 
м. Берегове, вулиця 

Мужайська, 
будинок 41 

свідоцтво про право 
власності, САА 321275, 
03.10.2003, 

Виконавчий комітет 
Берегівської міської 
ради 

03.10.2003 

Обласна 
психіатрична 
лікарня м. 
Берегово 
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90 Будівля 

Відділення 
швидкої 
допомоги та 
невідкладно
ї медичної 
допомоги 
(А) площею 
157,5 кв.м., 
гараж (Б) 
площею 
21,6 кв.м., 
гараж (В) 
площею 20 
кв.м. 

199,1 

Закарпатська обл., 
м. Берегове, вулиця 
Ліннера, будинок 2 

рішення органу 
місцевого 
самоврядування, 10-ої 
сесії VI скликання про 
передачу у спільну 
власність 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст 
Закарпатської області 
нерухомого майна 
відділення швидкої та 
невідкладної медичної 
допомоги Берегівської 
центральної районної 
лікарні, серія та номер: 
218, виданий 
21.12.2012, видавник: 
Берегівська районна 
рада Закарпатської 
області 

20.01.2014 

Закарпатський 
територіальний 
центр екстреної 
медичної 
допомоги  

 

91 

Земельна ділянка з 
цільовим призначенням: 

для розміщення та 
постійної діяльності 

інших, 
створенихвідповідно до 

законів України, 
військових формувань 

Кадастрови
й номер 
2110200000:

01:049:0021 

1,0802 

га 

Закарпатська обл., 
м. Берегове, вулиця 
Флоріана, будинок 

1 

Закон України "Про 
внесення змін до 
деяких законодавчих 
актів України щодо 
розмежування земель 
державної та 
комунальної 
власності» , серія та 
номер: 5245-УГ, 
виданий 06.09.2012, 
видавник: Верховна 
Рада України 

 

13.04.2016 

 

29.11.2005 

ДЕРЖАВНА 
ПОЖЕЖНО-

РЯТУВАЛЬНА 
іншого речового 
права:ЧАСТИНА 
УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ 
ЗНАДЗВИЧАЙНИ
Х СИТУАЦІЙ У 
ЗАКАРПАТСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, код 
ЄДРПОУ: 
38068662 

Охоронна зона 
навколо(вздовж) 
об'єкта енергетичної 
системи - 0,1209га. 
Термін - безстроково, 
Сервітут - Право 
проїзду на 
транспортному засобі 
по наявному шляху - 

0,0556га. Термін - 

безстроково. 

    Берегівський район 

92 Аптека № 10   Берегівський район, Свідоцтво на право Відсутні Відомості  
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с. Косонь, 
вул. Кошута, 27 

власності №516 
31.10.2001 

відомості 
про 

реєстрацію
! 

потребують 
уточнення  

93 Аптека № 63   

Берегівський район, 
с. Вари, 

пл., Варош Дерек, 
№2 

Свідоцтво на право 
власності №236 
21.08.2002 

Відсутні 
відомості 

про 
реєстрацію

! 

Відомості 
потребують 
уточнення  

 

94 

Притулок для дітей 
служби у справах дітей 

Закарпатської ОДА 

  

Берегівський р-н, 
смт.  Батьово, 

вул.  Кошута , 146, 
125 

Свідоцтва про право 
власності №1 
30.01.2002, №2 

30.01.2002, державний 
акт на право 
постійного 
користування 
земельною ділянкою 

І-ЗК 

№001231 

05.08.2002 

30.01.2002 

Притулок для 
дітей служби у 
справах дітей 
Закарпатської 
ОДА 

 

95 Комплекс   

Закарпатська обл., 
Берегівський р., с. 

Бене, вулиця 
Ракоці, будинок 62 

свідоцтво про право 
власності, САС № 
232865, 10.10.2009, 

Бенянська сільська 
рада 

10.10.2009 

Бенянський 
державний 
дошкільний 
дитячий будинок 
для розумово 
відсталих дітей 

 

96 Комплекс будівель  8193,4 

Закарпатська обл., 
Берегівський р., с. 

Яноші, "Чікош 
містечко", 

вулиця Батозі, 
будинок 1 

свідоцтво про право 
власності, серія САС № 
233983, 28.03.2011, 

Яношівська сільська 
рада 

30.03.2011 

Обласна 
психіатрична 
лікарня м. 
Берегово 
Управління 
охорони 
здоров'я 
Закарпатської 
ОДА 

 

Виноградівський район 
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97 
Нежитлова будівля 

аптеки № 31 
 

Загаль
на 

площа 
199,2 

кв.м.; 
площа 
підвал

у– 

36,9 

кв.м. 

Виноградівський р., 
м. Виноградів, 

вул. Пушкіна, буд. 2 

свідоцтво про право 
власності серія САА 
№938870 від 
02.04.2003 

02.04.2003 
«Фармація» 

 

98 

Комплекс будівель 
Виноградівського 

геріатричного пансіонату 

  

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 

м. Виноградів, 
вулиця 

Персикова, будинок 
49 

свідоцтво про право 
власності, 93, 
28.04.2005, 

Виноградівська 
райдержадміністрація 

28.04.2005 
Виноградівський 
геріатричний 
пансіонат 

 

99 

Вбудовані приміщення 
Виноградівської 

районної державної 
насіннєвої інспекції 

 78,8 

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 

м. Виноградів, 
площа Миру, 

будинок 3 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
07.10.2004, 

Виноградівська 
райдержадміністрація 

07.10.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення! 

 

100 
Нежитлова будівля 

аптеки №110 
 

Загаль
на 

площа 
60,4 

кв.м. 

Виноградівський 
район, 

с. Шаланки, 
вул. Терешкова, 

буд. 2 

свідоцтво на право 
власності серії САА 
№938875 від 
03.04.2003 

03.04.2003 
Відомості 
потребують 
уточнення! 

 

101 Будівля аптеки № 19 

Аптека (А) 
площею 
143,5 кв.м. 

143,5 

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 
смт. Вилок, вулиця 
Ракоці Ф., будинок 

35/1 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: САА № 938871, 
виданий 02.04.2003, 
видавник: 
Виноградівська 
районна державна 
адміністрація 

29.08.2013 

 

02.04.2003 
«Фармація» 

договір оренди, серія 
та номер: 1823, 
виданий 29.08.2013, 
видавник: приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу Єгер Н.Д. 
Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний 
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номер: 5417180 від 
29.08.2013 17:25:04, 

приватний нотаріус 
Єгер Наталія 
Дмитрівна, 
Ужгородський міський 
нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Строк дії: 28.08.2023, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 
піднайм (суборенду) 
Орендар: ТОВАРИСТВО 
З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"Королівський Скарб", 
код ЄДРПОУ: 38830921 

Орендодавець: 
Територіальні громади 
сіл,селищ,міст 
Закарпатської області в 
особі Закарпатської 
обласної ради, код 
ЄДРПОУ: 25435963 

нежитлова будівля 
аптеки № 19 
загальною площею 
143,5 кв.м 

 

102 
Нежитлова будівля 

аптеки № 43 

Аптека (А) 
площею 94,4 

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 

свідоцтво про право 
власності, серія та 

08.08.2013 

 
Відомості 
потребують 
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94,4 кв.м., 
сарай (Б) 
площею 
24,8 кв.м., 
уборна (В) 

смт. Королево, 
вулиця 

Червоноармійська, 
будинок 90 

номер: САА № 938872, 
виданий 02.04.2003, 
видавник: 
Виноградівська 
районна державна 
адміністрація 

02.04.2003 уточнення! 

103 
Нежитлова будівля, 

аптека №13 
 72,5 

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 

с. Чорнотисів, 
вулиця 

Шевченка, будинок 
9 

свідоцтво про право 
власності, 1, 
02.04.2003, 

Виноградівська 
райдержадміністрація 

02.04.2003 
Відомості 
потребують 
уточнення! 

 

104 

Майновий комплекс 
дитячого будинку-

інтернату 

  

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 

м. Виноградів, 
вулиця 

Станційна, будинок 
64 

Свідоцтво про право 
власності 440, 
12.09.2003, 

Виноградівська 
райдержадміністрація 

12.09.2003 

Комунальна 
установа 
«Виноградівськи
й дитячий 
будинок-

інтернат» ЗОР 

 

105 
Нежитлова будівля, 

аптеки №66 
 78,1 

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 

с. Велика Копаня, 
вулиця 

Леніна, будинок 25 

свідоцтво про право 
власності, 5, 
02.04.2003, 

Виноградівська 
райдержадміністрація 

02.04.2003 
Відомості 
потребують 
уточнення! 

 

106 

Комплекс, допоміжної 
загальноосвітньої школи 

–інтернату І-ІІ 
ступенів з допоміжними 

спорудами 

  

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 

с. Перехрестя, 
вулиця Спортивна, 

будинок 1 

свідоцтво про право 
власності, 8, 
02.04.2003, 

Виноградівська 
райдержадміністрація 

02.04.2003 

Перехрестівська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа–інтернат 
І-ІІ ступенів ЗОР 

 

107 

Комплекс будівель 
Виноградівського 

санаторного дошкільного 
навчального закладу 
/дитячого будинку/ 

інтернатного типу для 
дітей дошкільного та 

шкільного віку 

Площа 
підвальних 
приміщень 
літ А - 
1623,1 кв.м. 

 

Закарпатська обл., 
Виноградівський р., 

м. Виноградів, 
вулиця Персикова, 

будинок 25/39 

свідоцтво про право 
власності, 568, 
03.12.2003, 

Виноградівська 
райдержадміністрація 

03.12.2003 

Виноградівський 
санаторний 
дошкільний 
навчальний 
заклад /дитячий 
будинок/ 
інтернатного 
типу для дітей 
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дошкільного та 
шкільного віку 

Великоберезнянський район 

108 Будівлі школи-інтернат   

смт Великий 
Березний, 

вул. Штефаника 
(вул. Радянської 
армії), буд. 126 

Свідоцтво на право 
власності серії САА 
№909894 11.08.2003 

11.08.2003 

Великоберезнян
ська 
загальноосвітня 
санаторна 
школа-інтернат І-
ІІІ ступенів 
Закарпатської 
обласної ради 

 

109 Колишня Аптека  № 91   

Великоберезнянськ
ий район, 

с. Кострино, вул. 
Без назви, буд. 137 

Свідоцтво про право 
власності серії САА 
№117808 від 
19.10.2004 

19.10.2004 
Відомості 
потребують 

уточнення! 

 

110 Приміщення аптеки №67   

Закарпатська обл., 
Великоберезнянськ
ий р., с. Волосянка, 
вулиця Без  Назви, 

будинок 229а 

свідоцтво про право 
власності, 18, 
19.10.2004, 

виконавчий комітет 

Волосянської сільської 
ради 

 

01.11.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення! 

 

111 

Нежитлове приміщення, 
відділення швидкої 
медичної допомоги 

 37,9 

Закарпатська обл., 
Великоберезнянськ
ий р., смт. Великий 
Березний, вулиця 

Штефаника, 
будинок 71 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: 14217377, 
виданий 09.12.2003, 

видавник: 
Реєстраційна служба 
Великоберезнянського 
районного управління 
юстиції, державний 
реєстратор Куцик О.М 

 

Закарпатський 
територіальний 
центр екстреної  
медичної 
допомоги 

 

112 Будівля аптеки№55   

Закарпатська обл., 
Великоберезнянськ

ий р., с. Люта, 
вулиця Без 

свідоцтво про право 
власності, 910295, 
21.10.2004 виконком 
21.10.2004, виконком 

02.11.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення! 
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назви, будинок 649 Лютянської сільської 
ради 

Перечинський район 

113 

Приміщення, що 
розташовані на першому 

поверсі хірургічного 
відділення Перечинської 

ЦРЛ 

Літ. З-З’,  
загальною 
площею 
57,5 м.кв. та 
половину 
приміщення 
гаража, Літ. 
Г, загальною 
площею 
27,2 м.кв. 

84,7кв
.м. 

м. Перечин,  
вул. 

Червоноармійська, 
буд. 8 

Акт приймання майна 
від Перечинської 
районної ради у 
власність ЗОР від 
06.03.2013. Акт 
передавання майна в 
оперативне управління 
з правами 
балансоутримувача 
Закарпатському 
територіальному 
центру екстреної 
медичної допомоги 
від 06.03.2013 

 

Закарпатський 
територіальний 
центр екстреної 
медичної 
допомоги 

 

114 
Етнографічний музей 
"Лемківська садиба" 

Хата (А) 
площею 
45,8 кв.м., 
стодола (Б), 
хлів (В), 
альтанка (Г), 
сінник (Д), 
вбиральна 
(Е), 
колодязь 
питний (І) 

 

Закарпатська обл., 
Перечинський р., с. 

Зарічево, вулиця 
Бокшая Йосипа, 

будинок 25 

рішення органу 
місцевого 
самоврядування, 
дванадцята сесія VII 
скликання, серія та 
номер: 1263, виданий 
26.07.2018, видавник: 
Закарпатська обласна 
рада 

26.07.2018 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

 

115 
Вбудовані приміщення 

аптеки №40 
 67,9 

Закарпатська обл., 
Перечинський р., 

с.Порошково, 
вулиця 

Центральна, 
будинок 93 

свідоцтво про право 
власності, на нерухоме 
майно, серія та номер: 
САА №526624, 
виданий 09.02.2004, 
видавник: 
Попрошківська 
сільська рада; 
технічний паспорт, 

18.05.2018 

 

05.03.2004 
   оренда 

Перечинська 
державна нотаріальна 
контора; додаткова 
угода до договору 
оренди, серія та 
номер: 47, виданий 
01.06.2018, видавник: 
Перечинська 
державна нотаріальна 
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серія та номер: 1/41, 
виданий 

24.04.2016, видавник: 
1111 Експерт-центр 

контора 

Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний 
номер: 41481183 від 
07.06.2018 11:01:01, 

Броді Катерина 
Степанівна, 
Ужгородська районна 
державна нотаріальна 
контора, 
Ужгородський 
районний 
нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Строкове платне 
користування (оренда) 
вбудованих 
приміщень аптеки 
площею 67,9 кв.м., 
Строк дії: 07.04.2021, з 
правом пролонгації 
Орендар: Сигидін 
Надія Михайлівна 

Орендодавець: 
Закарпатська обласна 
рада, код ЄДРПОУ: 
25435963, країна 
реєстрації: Україна 

Вбудовані приміщення 
аптеки площею 67,9 
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кв.м. за адресою: 
Перечинський район, 
с. Порошково, вул 
Центральна (Леніна), 
93. Майно передається 
в оренду зметою 
використання під 
аптечний заклад. 

116 

Будівлі та споруди літ. А-

А5,Б,В,Г,Д,Е,Є,І,К,Л,М,О,П 
Перечинської 

школи-інтернату для 
дітей сиріт 

  

Закарпатська обл., 
Перечинський р., м. 

Перечин, вулиця 
Ломоносова, 

будинок 1 

свідоцтво про право 
власності, 448, 
19.01.2004, 

виконавчий комітет 
Перечинської 
селищної ради 

23.01.2004 

Перечинська 
загальноосвітня 
школа-інтернат 
для дітей сиріт 
ЗОР 

 

117 Будівля СДПЧ-15   

Закарпатська обл., 
Перечинський р., м. 

Перечин, вулиця 

Червоноармійська, 
будинок 71 

свідоцтво про право 
власності, 
б/н,14.07.2004, 
виконавчий комітет 

Перечинської  міської 
ради 

28.07.2004 
ДСНС в 
Закарпатській 
області 

 

118 Гараж  

Загаль
на 

площа 
25,0 

кв.м. 

м. Перечин,  
вул. 

Червоноармійська, 
гар. 7/2 г 

Свідоцтво на право 
власності серії САВ 
№968973 від 
22.01.2009 

22.01.2009 
Відомості 
потребують 
уточнення! 

 

119 

Склади мобілізаційного 
резерву II групи Обласної 
державної адміністрації 

  

Перечинський 
район, 

с. Порошково, вул. 
Перемоги, буд. 7 

Свідоцтво на право 
власності серії САС 
№959459 від 
11.01.2012 

11.01.2012 
Управління 
цивільного 
захисту ОДА 

 

120 Аптека №71   

Закарпатська обл., 
Перечинський 
район, в.Турʼї 

Ремети, 
вул.Радянської 

Армії, будинок 92 
(81) 

Свідоцтво про право 
власності, 448, 
15.03.2004, 

виконавчий комітет 
Турʼя Реметівської 
сільської ради 

15.03.2004 

Комунальна 
установа 
«Управління 
спільною 
власністю 
територіальних 
громад» 
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Закарпатської 
обласної ради, 
код ЄДРПОУ 
33165909 

121 

Будівлі та споруди Тур'я -
Реметівського 

психоневрологічного 
інтернату 

літ.А, 
Б,В,Г,Д,Е,Є,
Ж,І, К, Л,М, 
Н,О,П,Р,С,Т 

 

Закарпатська обл., 
Перечинський р., с. 

Тур'ї Ремети, 
вулиця Фекети Ф., 

будинок 1,  
 

свідоцтво про право 
власності, ЯЯЯ № 
824250, 11.09.2006, 

виконком Тур'я- 

Реметівської сільської 
ради 

09.10.2006 

КУ «Тур'я -
Реметівський 
психоневрологіч
ний інтернат» 
ЗОР 

 

122 

Будівлі та споруди Тур'я -
Реметівського 

психоневрологічного 

інтернату 

літ.А, Б, В, Г, 
Д, Е, Є 

 

Закарпатська обл., 
Перечинський р., с. 

Тур'ї Ремети, 
вулиця Радванка, 
будинок 4 та ву. 

Мала, 16. 

свідоцтво про право 
власності, ЯЯЯ № 
824276, 05.10.2006, 

виконком Тур'я -

Реметівської сільської 
ради 

09.10.2006 

КУ «Тур'я -
Реметівський 
психоневрологіч
ний інтернат» 
ЗОР 

 

123 
Вбудоване приміщення 

аптеки №8 
  

Закарпатська обл., 
Перечинський р., м. 

Перечин, площа 
Народна, 

будинок 20 

свідоцтво про право 
власності, 58, 
27.08.2004, 

виконавчий комітет 
Перечинської міської 
ради 

27.08.2004 
ВІДСУТНІ 
ДОКУМЕНТИ ЯКІ ЦЕ 
ПІДТВЕРДЖУЮТЬ 

Відчужено!!! 

Іршавський район 

124 Аптечний пункт   
м. Іршава, провул. 

Шевченка, 9 а 

Належним чином 
завірена копія 
свідоцтва про право 
власності  САА № 
083651 від 06.07.2004 

06.07.2004 
«Фармація» 

 

125 Аптечний пункт   
м. Іршава, 

вул. Гагаріна, 42 

Належним чином 
завірена копія 
свідоцтва про право 
власності САА 
№0836650 від 
06.07.2004 

06.07.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення! 

 

126 Будівля аптеки  86,1 

Закарпатська обл., 
Іршавський р., с. 
Ільниця, вулиця 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: б\н, виданий 

15.04.2014 

 

26.03.2004 
 

приватний нотаріус 
Єгер Наталія 
Дмитрівна, 
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Леніна, 23 10.12.2002,

 видавник: 
Ільницька сільська 
рада, рішення сесії 
обласної ради    №76 
від 23.12.1992 

Ужгородський міський 
нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
договір оренди, серія 
та номер: 385, 
виданий 15.04.2014, 
видавник: приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу Єгер Н.Д.; 
договір про внесення 
змін, серія та номер: 
879, виданий 

18.04.2017,

 видавник: 
Приватний нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу Єгер Н.Д. 
Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний 
номер: 12436038 від 
15.04.2014 12:16:59, 

приватний нотаріус 
Єгер Наталія 
Дмитрівна, 
Ужгородський міський 
нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 
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Строк дії: 17.04.2022, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 
піднайм (суборенду) 
Орендодавець: 
Територіальні громади 
сіл,селищ,міст 
Закарпатської області в 
особі Закарпатської 
обласної ради, код 
ЄДРПОУ: 25435963, 
країна реєстрації: 
Україна 

Орендар: 
Маринцівська Алла 
Іванівна 

В оренду передаєтся 
об'єкт в цілому 

 

127 Будівля аптеки 

Будівля 
аптеки (А) 
площею 
169,2 кв.м., 
погріб (Б), 
дроварня 
(В), сарай 
(Г), 
вбиральня 
(Д) 

169,2 

Закарпатська обл., 
Іршавський р., с. 

Довге, вулиця 
Велика, 63 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: б\н, виданий 

26.09.2002, видавник: 
Довжанська сільска 
рада, рішення 
виконкому №76 від 
26.09.2002 та рішення 
обласної ради від 
23.12.1992 

10.04.2014 

 

26.03.2004 
 

договір оренди, серія 
та номер: 559, 
виданий 10.04.2014, 

видавник: приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу Єгер Н.Д.; 
договір про внесення 
змін, серія та номер: 
1418, виданий 

25.07.2017,

 видавник: 
Приватний нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу Єгер Н.Д. 
Рішення про державну 
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реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний 
номер: 12326389 від 
10.04.2014 13:17:57, 

приватний нотаріус 
Єгер Наталія 
Дмитрівна, 
Ужгородський міський 
нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Строк дії: 25.07.2022, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 
піднайм (суборенду) 
 

128 Будівля аптеки  77,7 

Закарпатська обл., 
Іршавський р., с. 

Великий Раковець, 
вулиця Шевченка, 

31 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: б\н, виданий 

30.09.2002, видавник: 
Виконавчий комітет 
Велико-Раковецької 
сільскої ради 

30.09.2003, рішення 
обласної ради від 
23.12.1992 

10.04.2014 

 

26.03.2004 
 

договір оренди, серія 
та номер: 558, 
виданий 10.04.2014, 
видавник: приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу Єгер Н.Д.; 
договір про внесення 
змін, серія та номер: 
1101, виданий 

24.05.2017,

 видавник: 
Приватний нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
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округу Єгер Н.Д. 
Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний 
номер: 12324236 від 
10.04.2014 12:37:15, 

приватний нотаріус 
Єгер Наталія 
Дмитрівна, 
Ужгородський міський 
нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Строк дії: 27.05.2022, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 
піднайм (суборенду) 
Орендодавець: 
Територіальні громади 
сіл,селищ,міст 
Закарпатської області в 
особі Закарпатської 
обласної ради, код 
ЄДРПОУ: 25435963, 
країна реєстрації: 
Україна 

Орендар: Зілинець 
Ганна Михайлівна 

В оренду передаєтся 
об'єкт в цілому 

129 Будівля аптеки  379,7 
Закарпатська обл., 
Іршавський р., м. 

свідоцтво про право 
власності, серія та 

14.03.2014 

 «Фармація» 
договір оренди, серія 
та номер: 2081, 
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Іршава, вулиця 
Шевченка, 31а 

номер: САА 083540, 
виданий 

05.08.2003, видавник: 
Виконавчий комітет 
Іршавської міської 
ради 

26.03.2004 виданий 30.10.2015, 
видавник: 
Приватний нотаріус 
ужгородського 
міського нотаріального 
округу 

Єгер Н.Д. Рішення про 
державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень, 
індексний 

номер: 25734201 від 
30.10.2015 16:21:53, 

приватний нотаріус 
Єгер 

Наталія Дмитрівна, 
Ужгородський міський 
нотаріальний округ,  
Строк дії: 30.10.2020, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 

піднайм (суборенду) 
Орендар: Попович 
Валерій 
Володимирович 

 

Орендодавець: 
Територіальні громади 
сіл,селищ,міст 
Закарпатської області в 
особі Закарпатської 
обласної ради, код 
ЄДРПОУ: 25435963, 
країна реєстрації: 
Україна 

В оренду передаєтся 
частина будівлі літ "А" 
- вбудовані нежитлові 
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приміщення 
загальною площею 
23,3 кв. м. 
договір оренди, серія 
та номер: 388, 
виданий 14.03.2014, 
видавни:
 приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу 

Єге Рішення про 
державну реєстрацію 
прав та їх обтяжень, 
індексни номер: 
11641562 від 
14.03.2014 17:45:46, 

приватний нотаріус 
Єгер 

Наталія Дмитрівна, 
Ужгородський міський 
нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або 
інкапітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Зміст, 
характеристикаСтрок 
дії: 13.03.2034, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в 

іншого речового 
права:піднайм 
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(суборенду) 
Відомості про суб’єкта 
Орендодавець: 
Територіальні громади 
сіл,селищ,міст 
Закарпатської 
іншого речового 
права:області в особі 
Закарпатської обласної 
ради, код ЄДРПОУ: 
25435963, 

УкраїнаОрендар: 
Кампо Любов Сергіївна 

В оренду передаєтся 
частина будівлі літ "А" 
- вбудовані 
нежитловіприміщення 
загальною площею 
187,47 кв. м. 

130 Будівля аптеки   

Закарпатська обл., 
Іршавський р., с. 

Білки, вулиця 
Центральна, 
будинок 66 

свідоцтво про право 
власності, б/н, 
30.09.2002, Білківська 
с.р.,рішення 
виконкому №15 від 
05,09,2002 р та 
рішення облради від 
23,12,1992 р 

26.03.2004 оренда 

 

 

131 Майновий комплекс   

Закарпатська 
область, 

Іршавський район, 
с.Довге, Нижня 

набережна, 
будинок 22 

Свідоцтво про право 
власності САВ 
№259665, 02.10.2007, 
Довжанська сільська 
рада, рішення 
виконкому 359 від 
19.06.2007 

16.10.2007 

Іршавський 
районний відділ 
Головного 
управління МНС 
України в 
Закарпатські 
області 

 

132 
Вбудовані приміщення 

аптеки №164 
 156,70 

Закарпатська обл., 
Іршавський р., м. 
Іршава, провулок 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№083656, 06.07.2004, 

12.07.2004 
«Фармація» 

Відомості потребують 
уточнення! 
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Шевченка, 9 Іршавська міська рада, 

рішення виконкому 
№132 від 30.06.2004 р. 

133 
Будівля насіннєвої 

інспекції  163,10 

Закарпатська обл., 
Іршавський район, 

м. Іршава, вулиця 
Федорова, 23 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№083691, 29.09.2004, 

Іршавська міська 
рада,рішення 
виконкому №195 від 
30,08,2004 р. 

08.11.2004 

Головне 
управління 

Держспоживслу
жби в 
Закарпатській 

області 

Рішення ЗОР 
№816 25.05.2017 

 

134 
Майновий комплекс 

пожежного депо 

А-А – 

пожежне 
депо, 
загальна 
площа – 

загальна 
площа – 

924,6 кв.м 

Б – учбова 
вежа, 
загальна 
площа 127, 
5 кв.м 

 
Іршава, вул. 
Гагаріна, 53 

Свідоцтво про право 
власності серії САА № 
083725 від 23.11.2004, 

рішення виконкому 
Іршавської міської 
ради № 130 від 
30.06.2004 року 

 

Витяг з Державного 
реєстру речових прав 
на нерухоме майно 
про реєстрацію іншого 
речового права від 
31.01.2019  

23.11.2004 

 

 

31.01.2019 

5 Державна 
пожежно – 

рятувальна 
частина 
Управління 
Державної 
службиУкраїни з 
надзвичайних 
ситуацій у 
Закарпатській 
області 

 

Свалявський район 

135 Аптека №77   

Свалявський район, 
с. Дусино, вул. 
Миру, 58 «а» 

від 03.01.2003 03.01.2003 оренда 

 

136 
Вбудоване нежитлове 

приміщення (аптека №9)  599,7 

Закарпатська обл., 
Свалявський р., м. 
Свалява, вулиця 

Головна, 
будинок 21/26 

рішення суду, серія та 
номер: 907/758/13, 
виданий 25.09.2013, 
видавник: 
Господарський суд 
Закарпатської області 

10.01.2014 
 

договір оренди, серія та 
номер: 99, виданий 
23.01.2014, видавник: 
приватний нотаріус 
Ужгородського міського 
нотаріального округу Єгер 
Н.Д. 
Рішення про державну 
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реєстрацію прав та їх 
обтяжень, індексний номер: 
10212232 від 23.01.2014 
17:14:34, приватний 
нотаріус Єгер Наталія 
Дмитрівна, Ужгородський 
міський нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
право користування (найму 
(оренди) будівлею або 
іншими капітальними 
спорудами, їх окремими 
частинами 

Строк дії: 22.01.2024, з 
правом пролонгації, з 
правом передачі в піднайм 
(суборенду) 
Орендар: ТОВ "Білий 
Айсберг", код ЄДРПОУ: 
39053552 

Орендодавець: 
Територіальні громади 
сіл,селищ,міст 
Закарпатської області в 
особі Закарпатської 
обласної ради, код ЄДРПОУ: 
25435963 

В оренду передається 
частина вбудованого 
нежитлового приміщення - 

перший поверх площею 
297,8 кв. м. (поз. 1-21 згідно 
інвент. справи) 

137 

Комплекс будівель 
туберкульозного 

відділення Свалявської 
центральної районної 

лікарні 

  

м. Свалява, 
вул. Визволення, 

буд. 184 

свідоцтво на право 
власності серії САС 
№911076 від 
03.07.2012. 

Акт приймання 
передачі майна від 
Свалявської районної 
ради до ЗОР в спільну 
власність 
територіальних громад 

03.07.2012 

Обласне клінічне 
територіальне 
медичне 
об’єднання 
«Фтизіатрія» 
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сіл, селищ, міст області 
та передачі в 
оперативне управління 
з правами 
балансоутримувача  
Обласному клінічному 
територіальному 
медичному 
обєднанню 
«Фтізіатрія» від 
19.12.2011 

138 

Майно та будівлі 
відділення 

отоларингології 
Свалявської центральної 

районної лікарні 

- 

лікувальний 
корпус, 
літера Д, 
279,7м2; 
- котельня, 
літера Д1; 
- котел 
Данко 24С, 
№ Г24163, 
2003 р. в. 

 

м. Свалява, 
вул. Визволення, 

буд. 23 

Акт приймання 
передачі майна від 
Свалявської районної 
ради до ЗОР в спільну 
власність 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст області 
від 18.10.2016 

 
«Фармація» 

 

139 

Будівля (літера Е) 
лікувального корпусу 

Свалявської центральної 
районної лікарні 

 

Загаль
на 

площа 
165,1 

кв.м. 

м. Свалява, 
вул. Визволення, 

буд. 23 

Акт приймання 
передачі майна від 
Свалявської районної 
ради до ЗОР в спільну 
власність 
територіальних громад 
сіл, селищ, міст області 
від 17.02.2017. 
Акт  про передачу 
майна Закарпатському 
територіальному 
центру екстреної 
медичної допомоги в 
оперативне управління 
з правами 

 

Закарпатський 
територіальний 
центр екстреної 
медичної 
допомоги 
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балансоутримувача від 
23.11.2017 

140 Аптека №140  109,5 

Закарпатська обл., 
Свалявський район, 

с.Поляна, вулиця 
Духновича, будинок 

117 

свідоцтво про право 
власності, САА/295442, 
26.10.2004, Полянська 

сільська рада 

27.10.2004 
«Фармація» 

 

141 

Комплекс будівель, 
споруд обласного 
Будинку дитини 

  

Закарпатська обл., 
Свалявський р., м. 
Свалява, вулиця 

Хмельницького Б., 
будинок 1 

свідоцтво про право 
власності, САА/133767, 
08.02.2005, Свалявська 
міська рада 

10.02.2005 Обласний 
будинок дитини 

 

142 Нежитлова будівля    

Закарпатська 
область, 

Свалявський район, 
с. Березники, 

будинок 1 

свідоцтво про право 
власності  серії  САА № 
298957 від 19.08.2005, 
Березниківська 
сільська рада 

15.09.2005  

Обласний 
дитячий 
туберкульозний 
санаторій 
«Човен» 

 

Тячівський район 

143 

Вбудовані приміщення 
центральної районної 

аптеки 

 

Загаль
на 

площа 
245,7 

кв.м. 

м. Тячів, 
вул. Незалежності, 

буд. 28, 

копія свідоцтва на 
право власностісерії 
 № 326 від 11.07.2003 

11.07.2003 
«Фармація» 

 

144 
Комплекс будівель 

(споруд) 

Адмін.будів
ля (А) 
площею 

133,90 кв.м., 
лікувальний 
корпус (Б) 
площею 
379,0 кв.м., 
харчоблок 
(В) площею 
171,2 кв.м., 
підвал 107,5 
кв.м., вхід в 

1347,6 

Закарпатська 
область, Тячівський 

район, с.Нижня 
Апша, 

вул.Черничко, 
будинок 14, 

земельна ділянка 
кадастровий номер: 
2124482401:03:001:

0109, цільове 
призначення: 

для будівництва та 
обслуговування 

рішення органу 
місцевого 
самоврядування, Про 
надання згоди на 
права власності: 
прийняття майна у 
спільну власність 
територіальних громад 
сіл, 
селищ, місто області , 
серія та номер: 668, 
виданий 16.02.2017, 

видавник: 

12.07.2017 

Обласне клінічне 
територіальне 
медичне 
об’єднання 
«ФТИЗІАТРІЯ», 
КОД ЄДРПОУ: 
26098930 
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підвал 
площею 5,5 
кв.м., 
насосна (Г) 
площею 9,5 
кв.м., 
пральня (Д) 
площею 
46,6 кв.м., 
тамбур 
площею 5,9 
кв.м., гараж 
та 
дезкамера 
(Д)  площею 
118,4 кв.м., 
майстерня 
(З) площею 
59,7 кв.м., 
лабораторн
ий корпус 
(К) площею 
152,5 кв.м., 
рентгенкабі
нет та склад 
(Л) площею 
123,1 кв.м., 
тамбур (Л) 
площею 5,5 
кв.м., ганок 
(Лʼ) площею 
10,2 кв.м., 
сторожка 
(М) площею 
12,0 кв.м., 
ТП (Н) 
площею 7,1 

будівель закладів 
охорони 

здоров'я та 
соціальної 

допомоги, площа: 
2.9528 га 

Закарпатська обласна 
рада; рішення органу 
місцевого 
самоврядування, Про 
ліквідацію 
Комунального закладу 
«Тячівський районний 
протитуберкульозний 
медичний диспансер», 
серія та номер: 255, 
виданий 21.02.2017, 
видавник: Тячівська 
районна рада; акт 
приймання-передачі 
нерухомого майна, 
комплексу будівель 
(споруд) за адресою: 
Тячівський район, с. 
Нижня Апша, вул. 
Черничка, 14 у спільну 
власність 
територіальних громад 
сіл, селищ, місто 
області, серія та 
номер: б/н, виданий 
07.04.2017, видавник: 
комісія 
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кв.м., 

артсвердлов
ина 1, 
колодязь 2 

145    

Тячівський район, 
смт. Солотвино, 
вул. Емінеску, 8 

свідоцтво на право 
власності №111 
28.11.2003 

28.11.2003 

Солотвинська 
спеціальна 
загальноосвітня 
школа-інтернат I 
– II ступенів 
Закарпатської 
обласної ради 

 

146 Аптека  № 15   

Тячівський район, 
смт.  Солотвино, 

вул. Шахтарська, 26   

копія свідоцтва на 
право власності 
 № 114 від 18.05.2004 

18.05.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

147 Аптека  № 21   

Тячівський район, 
смт. Дубове, 

вул. Леніна, 129 

копія свідоцтва про 
право власності № 48 
від 18.05.2004 

18.05.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

148 Аптека  № 79   

Тячівський район , 
с. Теребля, 

вул. Центральна, 
99а  

копія свідоцтва на 
право власності 
№ 22 від 18.05.2004 

18.05.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

149 Аптека  № 29   

Тячівський район , 
с. Тересва, 

вул. Народна, 87  

копія свідоцтва на 
право власності 
№ 79 від 18.05.2004 

18.05.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

150 
Обласна алергологічна 

лікарня 
  

Тячівський район, 
смт. Солотвино, 

вул. Добролюбова, 
20 

(акт на землю вул. 
Добролюбова, 22   

14,83 

  
Обласна 
алергологічна 
лікарня 

Відомості потребують 
уточнення 

Рахівський район 

151 
КП Центральна районна 

аптека № 17 
  

м. Рахів, 
вул. Миру, 13 

копія свідоцтва на 
право власностіСАА № 21.10.2004 

«Фармація» 
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374626 від 21.10.2004 

152 
Нежитлова будівля, 

аптека №16 
  

Рахівський район, 
смт Великий Бичків, 
вул. Крушник, буд. 

6 

свідоцтво на право 
власності серії САА 
№374629 від 
21.10.2004 

21.10.2004 
«Фармація» 

 

153 Аптека № 64   

Рахівський район, 
с. Богдан, 

вул. І.Франка, 53 
або 3 (в свідоцтві 3) 

копія свідоцтво на 
право власності  САА 
№ 374631 від 
21.10.2004 

21.10.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

154 
Нежитлова будівля, 

аптека №  72 
  

Рахівський район, 
смт. Кобилецька 

Поляна, 
вул. Павлюка, 115 

копія свідоцтвана 
право власності серії 
САА № 374632 від 
21.10.2004 

21.10.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

155 
Нежитлова будівля,  

аптека №83 
  

Рахівський район, 
с. Верхнє Водяне, 

вул. Леніна, буд. 32 
/45 є рішення СР  06 

від 27.06.12 про 
внесення змін в 
нумерацію 46?/ 

Свідоцтво на право 
власності серії САА 
№374633 від 
21.10.2004 

21.10.2004 
«Фармація» 

 

156 
Нежитлова будівля, 

аптека  № 89 
  

Рахівський район,  
с. Середне  Водяне, 
вул.   К. Маркса, 104 

Копія свідоцтва  №- від 
– 

Копія договору купівлі 
– продажу частки 
житлового будинку від 
22.06.2001 

 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

157 
Нежитлова будівля, 

аптека  № 100 
  

Рахівський район,  
с. Ділове, 

вул. Трибушанська, 
15 Або 6? 

копія свідоцтва на 
право власності серії  
САА № 374634 від 
21.10.2004 

21.10.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

158 
Нежитлова будівля, 

аптека № 113 
  

Рахівський район, 
с. Косівська 

Поляна,  26 

Копія свідоцтва на 
право власності серії  
САА № 374635 від 
21.10.2004 

21.10.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

159 
Нежитлова будівля, 

аптека № 119 
  

Рахівський район, 
с. Водиця, 

вул. Шевченка, 70 

копія свідоцтва на 
право власності серії 
САА № 374637 від 

21.10.2004 Відомості 
потребують 
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або 17 ( у свідоцтві 
17) 

21.10.2004 уточнення 

160 
Вбудоване приміщення 

аптеки № 128 
  

м. Рахів, 
вул. Карпатська 

(вул. Леніна), буд. 9 

б/н 06.11.1997  
«Фармація» 

 

Міжгірський район 

161 Комплекс 

Будинок (А) 
площею 
276,98 кв.м., 
Музей лісу і 
сплаву (Б) 
площею 207 
кв.м., 
колиба (В) 
площею 
28,41 кв.м., 
будинок (Г) 
площею 
44,23 кв.м., 
форелерозп
лідник (Д) 
площею 
243,66 кв.м. 

800,64 

Закарпатська обл., 
Міжгірський р., с. 
Синевир, вулиця 

Без назви, 
будинок б/н 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: ЯЯЯ 940012, 
виданий 

07.04.2008, видавник: 
Синевирська сільська 
рада 

01.11.2013 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

162 Нежиле приміщення 

Приміщення 
аптечного 
пункту 
(Аптека 
№169) А 

55,7 

Закарпатська обл., 
Міжгірський р., с. 
Колочава, вулиця 

Дружби, 
будинок 158"а" 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№623486, 24.06.2004, 

Видано 

Колочавською 
сільською радою 
24.06.2004 р. за №11 
на підставі 
рішення виконкому 
цієї ради №85 від 
22.04.2004 

24.06.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

163 Нежитлова будівля 

А – 

нежитлова 
будівля - 

89,43 

Закарпатська обл., 
Міжгірський р., с. 

Новоселиця, вулиця 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№623487, 24.06.2004, 

24.06.2004 

Відомості 
потребують 
уточнення 
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Аптека без назви, 
будинок 103 

Видано 
Новоселицькою 
сільською радою 
24.06.2004 р. за №2 на 
підставі рішення 
виконкому цієї ради 
№2 від 17.06.2004 р. 

164 Нежитлова будівля 
А-

Гуртожиток 
232,68 

Закарпатська обл., 
Міжгірський р., смт. 

Міжгір'я, вулиця 
Ольбрахта, 
будинок 3 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№623471, 09.06.2004, 
Видано 

Міжгірською 
селищною радою 
09.06.2004 р. за №263 
на підставі 
рішення виконкому 
цієї ради №37 від 
28.05.2004 р. 

09.06.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

165 Комплекс 

А-навчальні 
корпуси №1 
та №2 

 

Закарпатська обл., 
Міжгірський р., смт. 

Міжгір'я, вулиця 
Шевченка, 
будинок 82 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№623470, 09.06.2004, 
Видано Міжгірською 
селищною радою 
09.06.2004 р. за №264 
на підставі рішення 
виконкому цієї ради 
№37 від 28.05.2004 р. 

09.06.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

166 Нежиле приміщення 

А-

приміщення 
аптеки №34 

169,5 

Закарпатська обл., 
Міжгірський р., с. 
Ізки, вулиця без 

назви, будинок 34 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№623488, 24.06.2004, 
Видано Ізківською 
сільською радою 
24.06.2004 р. за №3 на 
підставі рішення 
виконкому цієї ради 
№12 від 17.06.2004 р. 

24.06.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

167 Нежитлова будівля А- 52,07 Закарпатська обл., свідоцтво про право 10.08.2004 Відомості 
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адмінбудин
ок, Б-

Огорожа 

Міжгірський р., с. 
Негровець, вулиця 

без назви, 
будинок 1 

власності, САА 
№630030, 06.08.2004, 
Видано 

Негровецькою 
сільською радою 6 
серпня 2004 р. за №3 
на підставі 
рішення виконкому 
цієї ради №б/н від 29 
квітень 2004 р. 

потребують 
уточнення 

168 Нежитлова будівля 

А – 

Адмінбудин
ок, Б – 

Сарай, В – 

Уборна, Г – 

Огорожа, Д - 
Колодязь 

199,92 

Закарпатська обл., 
Міжгірський р., с. 
Верхній Бистрий, 

вулиця 

Гагаріна, будинок 9 

свідоцтво про право 
власності, САА 
№630028, 04.08.2004, 
Видано Міжгірською 
сільською радою 4 
серпня 2004 р. за №4 
на підставі рішення 
виконкому цієї ради 
№6 від 18 березня 
2004 року. 

10.08.2004 
Відомості 
потребують 
уточнення 

 

Хуст 

169 
Нежитлове приміщення 

Аптека №60 
 286,7 

Закарпатська обл., 
м. Хуст, 

Незалежності 
майдан, будинок 

27, приміщення 60 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: 2948119, 
виданий 

25.04.2013, видавник: 
державний реєстратор 
Томищ Л.В. 

08.04.2013 
 

Відомості потребують 
уточнення 

170 Комплекс будівель   
м. Хуст, 

вул. Львівська, 143 

Свідоцтво про право 
власності №3405 
03.07.2002 та 
державний акт на 
земельну ділянку серії 
І-ЗК №002163 
18.02.2003 

Реєстрація 
відсутня! 

03.07.2002 

Закарпатський 
базовий 
державний 
медичний 
коледж 

Відомості потребують 
уточнення 

171 
Склади мобілізаційного 

резерву II –ої групи 
склад А, 
площа – 

1775,6 
м. Хуст, вул. 

Сливова, 
Свідоцтво на право 
власності серії САЕ 04.12.2011 

 
Відомості потребують 
уточнення 
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облдержадміністрації 813,5  кв.м. 
склад Б, 
площа –  

962,1  кв.м. 

буд. 38 “а” №526724 від 
04.12.2011 

172 

Самостійна державна 
пожежна частина-СДПЧ-

10 

Хустського  РУ 

  

м. Хуст, 
вул. Борканюка, 

буд. 13 

Свідоцтво на право 
власності серіїЯЯЯ 
№094808 25.02.2005, 

державний акт на 
право постійного 
користування 
земельною ділянкою 
серії ІІ-ЗК №002146 
16.05.1997. 

Акт приймання- 

передачі від 
25.11.2016р. про те, 
що управління з 
питань забезпечення 
повноважень щодо 
управління об’єктами 
спільної власності 
виконавчого апарату 
ЗОР передає майновий 
комплекс за 
вищевказаною 
адресою в оперативне 
управління з правами 
балансоутримувача 10-

ій Державній 
пожежно- рятувальній 
Управління ДСНСУ в 
Закарпатській області 

25.02.2005 

10-ій Державна 
пожежно- 

рятувальна 
частина 
Управління 
ДСНСУ в 
Закарпатській 
області. 

 

 Хустський район 

173 
Вбудовані приміщення 

аптеки № 107 
 111,1 

Закарпатська обл., 
Хустський р., с. 

Велятино, вулиця 
Миру, будинок 81 

свідоцтво про право 
власності, серія та 
номер: 46, виданий 

30.11.2011, видавник: 

15.03.2018 
 

Приватний нотаріус 
Йосипчук Катерина 
Петрівна, 
Ужгородський міський 
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Велятинська сільська 
рада/рішення 
виконкому від 
28.10.2011 №64; 
рішення , серія та 
номер: б/н, виданий 
23.12.1992, видавник: 
Закарпатська обласна 
рада народних 
депутатів/ІХ сесія ХХІ 
скликання 

нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
договір оренди, серія 
та номер: 247, 
виданий 15.03.2018, 
видавник: Приватний 
нотаріус 
Ужгородського 
міського нотаріального 
округу Йосипчук К.П.; 
акт приймання-

передачі нерухомого 
майна, серія та номер: 
б/н, виданий 
15.03.2018, видавник: 
сторони 

Рішення про державну 
реєстрацію прав та їх 
обтяжень (з 
відкриттям розділу), 
індексний номер: 
40129809 від 
15.03.2018 14:25:06, 

приватний нотаріус 
Йосипчук Катерина 
Петрівна, 
Ужгородський міський 
нотаріальний округ, 
Закарпатська обл. 
право користування 
(найму (оренди)) 
будівлею або іншими 
капітальними 
спорудами, їх 
окремими частинами 

Майно передається в 
оренду з метою 
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розміщення закладу 
освіти, Строк дії: 
15.03.2067 

Орендодавець: 
Закарпатська обласна 
рада, код ЄДРПОУ: 
25435963, країна 
реєстрації: Україна, 
адреса: Україна, 
Закарпатська обл., м. 
Ужгород, площа 
Народна, будинок 4 

Орендар: Велятинська 
сільська рада, код 
ЄДРПОУ: 04349975, 
адреса: Україна, 
Закарпатська обл., 
Хустський р., с. 
Велятино, вулиця 
Миру, будинок 72 

вбудовані приміщення 
аптеки № 107, 
загальною площею 
111,1 кв.м., що 
знаходиться за 
адресою: Закарпатська 
область, Хустський 
район, с. Велятино, 
вул. Миру, 81 

174 Комплекс    

Хустський р-н, 
с.  Вільшани, вул. 
Без назви, буд. 10 

Свідоцтво на право 
власності серії ЯЯЯ 
№094639 від 
17.02.2005, рішення 
Вільшанської сільської 
ради № 3 від 
19.01.2005  

17.02.2005 

Вільшанський 
дитячий 
будинок-

інтернат 

Форма власності – 

загальнодержавна. 
Власник ЗОР. 
 

 

175 Комплекс будівель  6265,5 Хустський район, Свідоцтво на право 02.12.2003 Обласна 
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с. Вільшани,  буд. 
225 

власності №9 серії 
САА 

№852205 від 
02.12.2003, рішення 
Вільшанської сільської 
ради № 26 від 
21.11.2003, державний 
акт на право 
постійного 
користування 
земельною ділянкою 
серії ІІ-ЗК №000386 
23.06.1995 

психіатрична  
лікарня 

176 

Будинок, 2-х квартирний 
житловий будинок 

Обласної 
психіатричноїлікарні 

  

Хустський район, 
с. Вільшани,  буд. 

223 

Свідоцтво на право 
власності № 8 серії 
САА 

№ 852204 від 
02.12.2003, рішення 
Вільшанської сільської 
ради № 26 від 
21.11.2003, державний 
акт на право 
постійного 
користування 
земельною ділянкою 
серії ІІ-ЗК №000386 
23.06.1995 

02.12.2003 
Обласна 
психіатрична  
лікарня 

 

177 

Будинок,8 квартирний 
житловий будинок 

Обласної психіатричної  
лікарні 

  

Хустський район, 
с. Вільшани,  буд. 

227 

Свідоцтво на право 
власності № 12 серії 
САА 

№ 852208 від 
02.12.2003, рішення 
Вільшанської сільської 
ради № 26 від 
21.11.2003, державний 
акт на право 
постійного 

02.12.2003 
Обласна 
психіатрична  
лікарня 
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користування 
земельною ділянкою 
серії ІІ-ЗК №000386 
23.06.1995 

178 

Будинок, 2-х квартирний 
житловий будинок 

Обласної психіатричної  
лікарні 

  

Хустський район, 
с. Вільшани,  буд. 

229 

свідоцтво на право 
власності № 14 серії 
САА 

№ 852214 від 
02.12.2003, рішення 
Вільшанської сільської 
ради № 26 від 
21.11.2003, державний 
акт на право 
постійного 
користування 
земельною ділянкою 
серії ІІ-ЗК №000386 
23.06.1995 

02.12.2003 
Обласна 
психіатрична  
лікарня 

 

179 

Будинок, 2-х квартирний 
житловий будинок 

Обласної психіатричної  
лікарні 

  

Хустський район, 
с. Вільшани,  буд. 

228 

свідоцтво на право 
власності № 14 серії 
САА 

№ 852209 від 
02.12.2003, рішення 
Вільшанської сільської 
ради № 26 від 
21.11.2003, державний 
акт на право 
постійного 
користування 
земельною ділянкою 
серії ІІ-ЗК №000386 
23.06.1995 

02.12.2003 
Обласна 
психіатрична  
лікарня 

 

180 

Будинок, 2-х квартирний 
житловий будинок 

Обласної психіатричної  
лікарні 

  

Хустський район, 
с. Вільшани,  буд. 

226 

свідоцтво на право 
власності № 11 серії 
САА 

№ 852207 від 
02.12.2003, рішення 

02.12.2003 
Обласна 
психіатрична  
лікарня 
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Вільшанської сільської 
ради № 26 від 
21.11.2003, державний 
акт на право 
постійного 
користування 
земельною ділянкою 
серії ІІ-ЗК №000386 
23.06.1995 

181 

Будинок, 2-х квартирний 
житловий будинок 

Обласної психіатричної  
лікарні 

  

Хустський район, 
с. Вільшани,  буд. 

225 «а» 

свідоцтво на право 
власності № 11 серії 
САА 

№ 852206 від 
02.12.2003, рішення 
Вільшанської сільської 
ради № 26 від 
21.11.2003, державний 
акт на право 
постійного 
користування 
земельною ділянкою 
серії ІІ-ЗК №000386 
23.06.1995 

02.12.2003 
Обласна 
психіатрична  
лікарня 

 

182 

Меморіальний парк „ 

Красне поле” 

Закарпатський  обласний 
краєзнавчий музей 

  

Хустський район, 
с/рада Рокосівська, 
„Великий  Лацків” 

урочище, буд б/н 

Свідоцтво на право 
власності  №9096 САЕ 
№526727 04.12.2011, 
акт приймання-

передачі майна  
Меморіальний парк 
„Красне поле” з 
власності 
територіальної 
громади м. Хуст до 
власності ЗОР та 
закріплення на правах 
оперативного 
управління з правом 

04.12.2011 

Закарпатський  
обласний 
краєзнавчий 
музей 
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балансоутримувача за 
Закарпатським 
краєзнавчим музеєм 

183 

Комплекс будівель 
Хустської спец. Школи-

інтернату для дітей із 
зниженим слухом 

  
м. Хуст, вул. 

Карпатської Січі, 48 

Свідоцтво про право 
власності серії ЯЯЯ № 
090732 від 25.05.2005, 

рішення Хустської 
міської ради № 412 
від 11.05.2005 

25.05.2005 

Хустська спец. 
школа-інтернат 
для дітей із 
зниженим 
слухом 

 

184 Будівля аптеки № 154   

Хустський район, с. 
Липча, вул. Леніна, 

б/н 

наявна копія 
тех.паспорту, відсутні 
будь-які відомості 
внесені до реєстру 
прав власності нм. 

 

Відомості 
потребують 
уточнення 

 

185 Будівля аптеки № 35   

Хустський район, с. 
Вишково, вул. 

Веленца, 4 

наявна копія 
тех.паспорту, відсутні 
будь-які відомості 
внесені до реєстру 
прав власності нм. 

 «Фармація» 

 

 

 

 

 

Підготовлено: головний спеціаліст відділу спільної комунальної власності                                                                                                                                    Мостова М.І.      


