
 

 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
15.10.2015                                Ужгород                                        №  416 

 
Про призначення посадових осіб  
з отримання відомостей з Єдиного  
державного реєстру юридичних осіб  
та фізичних осіб-підприємців  
та Державного реєстру речових  
прав на нерухоме майно 
 

 
Відповідно до звернення Ужгородського міськрайонного управління 

юстиції вх. № 2348/03-18 від 25.09.2015 року та згідно з наказом Міністерства 
юстиції України від 14.12.2012 року № 1846/5 «Про затвердження Порядку 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців», Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, постанови Кабінету Міністрів України від 
24.12.2014 року № 722 «Деякі питання надання інформації про зареєстровані 
речові права на нерухоме майно та їх обтяження» у зв’язку із здійсненням 
відповідних дій у межах повноважень органу місцевого самоврядування: 

 
1. Затвердити перелік посадових осіб, яким надається адміністративний 

обліковий запис та доступ до програмних засобів ведення Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  та Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно: 

 - Сабовчик Денис Михайлович – начальник Центру надання 
адміністративних послуг (надалі ЦНАП), адміністратор; 

- Крайниківська Леся Юріївна – заступник начальника ЦНАП, начальник 
відділу (Офісу) з  видачі документів дозвільного характеру ЦНАП, 
адміністратор; 

- Сабадош Руслана Йосипівна – начальник відділу надання 
адміністративних послуг ЦНАП, адміністратор; 

- Гоголь Мар”яна Михайлівна – заступник начальника відділу (Офісу) з  
видачі документів дозвільного характеру ЦНАП, адміністратор; 



 
             2. 
- Бобуська Наталія Юріївна – адміністратор відділу (Офісу) з  видачі 

документів дозвільного характеру ЦНАП; 
- Бонь Марина Михайлівна - адміністратор відділу (Офісу) з  видачі 

документів дозвільного характеру ЦНАП; 
- Павлув Жанна Вікторівна – адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг ЦНАП; 
- Борщ Крістіна Василівна - адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг ЦНАП; 
- Балко Наталія Миколаївна - адміністратор відділу надання 

адміністративних послуг ЦНАП. 
2. Відділу кадрової роботи, нагород та спецроботи долучити до особових 

справ адміністраторів, наведених в п.1 дане розпорядження. 
У разі звільнення зазначених вище осіб невідкладно повідомити міського 

голову  для здійснення дій із закриття паролю доступу звільнених осіб до 
державних реєстрів. 

3. Головному спеціалісту загального відділу Білецькому О.С. встановити 
програмне забезпечення для входу та роботи систем державних реєстрів.   

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.  
 
 
Міський голова                                                                           В. Погорелов 

 
 
 

 

 


