
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 18.04.2012 р. № 108                                                                        м. Ужгород 
 
 
Про реєстрацію права власності 
на новозбудовані об'єкти 
нерухомого майна, 
внесення змін до рішення. 
 
 Розглянувши клопотання громадян і організацій та Декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації, виконком міської ради ВИРІШИВ:  
 
      І. Комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації             
м. Ужгорода» провести реєстрацію права власності та оформити 
свідоцтва про право власності взамін раніше виданих документів: 
 
 І.1. Гр. Опріш Миколі Миколайовичу – на торгово-офісний комплекс 
(літ. А) ***** загальною площею 1434,4 м2. 
 
 І.2. Гр. Андрійцьо Володимиру Дмитровичу – на приміщення 
магазину,  реконструйованого з власного вбудованого приміщення  ***** 
загальною площею 38,5 м2. 
 
 І.3. Гр. Биковій Тетяні Юріївні – на квартиру *** після реконструкції 
***** загальною площею 61,9 м2, в тому числі  житловою – 28,3 м2. 
 
 І.4. Гр. Сабадош Наталії Михайлівні – на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) ***** загальною площею 286,3 м2, в тому числі житловою – 
131 м2. 
 
 І.5. Гр. Лях Єві Олександрівні, Ляху Олександру Васильовичу, в 
рівних долях – на житловий будинок ***** після реконструкції з виділенням 
в окреме будинковолодіння квартири ***, загальною площею 114,7 м2, в 
тому числі житловою – 53,4 м2. 
  
 

І.6. Гр. Іваницькій Анастасії Федорівні - на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) з надвірними спорудами ***** загальною площею 308,4 м2, 
в тому числі житловою – 98,1 м2.  
  
 І.7. Гр. Соломону Валерію Йосиповичу - на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) з надвірними спорудами ***** загальною площею 265,8 м2, 
в тому числі житловою – 85 м2.  



 
 ІІ. Внести зміни в рішення: 
 

ІІ.1. Пункти  ІІ, ІІ.1, ІІ.2, ІІ.3, ІІ.4 рішення виконкому від 21.12.2011р. 
№472, щодо реєстрації права власності на  новозбудований об'єкт 
нерухомого майна - 15-ти квартирний житловий будинок  з вбудованими 
нежитловими приміщеннями *****, а саме:   

 
ІІ. Товариству з обмеженою відповідальністю "Житловий комплекс  

Ужгородського національного університету":  
 
ІІ.1. На нежитлові приміщення загальною площею 207,1 м2; 
 
ІІ.2. На квартиру № 3 загальною площею 75,9 м2, в тому числі 

житловою - 39,8 м2; 
 
ІІ.3. На квартиру № 15 загальною площею 82,5 м2, в тому числі 

житловою - 39,8 м2; 
 
ІІ.4. На квартиру № 6 загальною площею 76,8 м2, в тому числі 

житловою – 40,3 м2; 
 

викласти в такій редакції: 
 
ІІ.1. Гр. Товтину Миколі Андрійовичу – на квартиру *** загальною 

площею 75,9 м2, в тому числі житловою - 39,8 м2. 
 
ІІ.2. Кичак Оксані Юріївні - на квартиру *** загальною площею 76,8 

м2, в тому числі житловою – 40,3 м2. 
 
ІІ.3. Гр. Логойді Василю Васильовичу - на квартиру *** загальною 

площею 82,5 м2, в тому числі житловою – 53,7 м2. 
 
ІІ.4. Житлово-будівельному кооперативу "Академмістечко УжНУ" 

– на вбудоване цокольне приміщення загальною площею 112,6 м2. 
 
ІІ.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Житловий 

комплекс  Ужгородського національного університету" – на вбудоване 
цокольне приміщення загальною площею 94,5 м2. 

 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
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