
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
      від 16.05.2012 р. № 133                                                         м. Ужгород 
 
Про реєстрацію права власності 
на новозбудовані об'єкти 
нерухомого майна. 
 
 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. Талапа Олені Олександрівні – на торгово-офісні приміщення, 
реконструйовані з власних нежитлових приміщень *** по вул. Лучкая***, 
загальною площею 60,8 м2.  
 
 І.2. Гр. Лешанич Марії Михайлівні – на квартири *** після 
реконструкції з розширенням за рахунок існуючого горища та 
реконструйовані  торгово-офісні приміщення  по вул. Швабській***, в тому 
числі:    
   на квартиру *** загальною площею 204,7 м2,  житловою - 65,6 м2;  
          на квартиру *** загальною площею 191,9 м2,  житловою - 61,3 м2; 
 на квартиру *** загальною площею 206,4 м2, житловою - 82,1 м2; 
 на торгово-офісні приміщення загальною площею 854,1 м2 - 
з видачею чотирьох свідоцтв на право власності. 
 
 І.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Ріо-Сток" – на 
будівлю складу (літ. "З") по вул. Електрозаводській, 41"в", загальною 
площею 395,3 м2. 
 
 І.4. Гр. Рахманову Артуру Файзуллоєвичу – на будівлю магазину, 
реконструйовану з власної нежитлової будівлі по вул. Собранецькій***, 
загальною площею 28,2 м2. 



 
І.5. Закарпатській обласній раді (користувач –Закарпатський 

музей народної архітектури та побуту) – на адміністративну будівлю після 
реконструкції з надбудовою мансардного поверху по вул. Капітульній, 33"а", 
загальною площею 1219,8 м2. 

 
 І.6. Товариству з обмеженою відповідальністю "Мега" – на торгові 
приміщення після реконструкції власної будівлі по пл. Корятовича, 12 – 
Лучкая, 2, загальною площею 312,8 м2. 
 
 І.7. Гр. Шлапак Тетяні Йосипівні – на  житловий будинок ***  після 
реконструкції з розширенням за рахунок перебудови літньої кухні по 
пров.Шевченка***, загальною площею 107,6 м2, в тому числі житловою 45,9 
м2.  
 

І.8. Гр. Колотуха Ігорю Васильовичу – на індивідуальний житловий 
будинок *** по вул. Сливовій***, загальною площею 231,5 м2, в тому числі 
житловою – 80,1 м2. 
 

І.9. Гр. Касинець Юрію Васильовичу  – на  житловий будинок *** 
після реконструкції з розширенням по вул. Панькевича***, загальною 
площею 267 м2, в тому числі житловою - 105,9 м2.  

 
І.10. Гр. Головею Володимиру Михайловичу – на індивідуальний 

житловий будинок *** після реконструкції з розширенням по вул. 
Стародоманинській*** з надвірними будівлями та спорудами, загальною 
площею 103,1 м2, в тому числі житловою – 50,9 м2. 

 
І.11. Гр. Шпановій Маріанні Іванівні - на індивідуальний житловий 

будинок *** з надвірними спорудами  по вул. Ю. Ревая***, загальною 
площею 198,1 м2, в тому числі житловою – 48 м2. 

 
І.12. Гр. Солої Єлизаветі Рудольфівні – на індивідуальний житловий 

будинок після реконструкції з розширенням по вул. Бачинського***, 
загальною площею 214,5 м2, в тому числі житловою – 95,2 м2. 
 
 І.13. Гр. Костевка Ігорю Єгоновичу -  на  квартиру ***, добудовану 
до власної квартири №2 по вул. Стрільничній***, загальною площею  78,5 
м2, в тому числі житловою – 40,8 м2.  
 
 І.14. Гр. Барановій Наталії Юріївні - на індивідуальний житловий 
будинок *** по вул. Ротмана***, загальною площею 208,2 м2, в тому числі 
житловою – 105,3 м2. 
 



 І.15. Гр. Тракслеру Йосипу Йосиповичу - на індивідуальний 
житловий будинок *** з надвірними спорудами по вул. Буковій***, 
загальною площею 262,9 м2, в тому числі житловою – 87,4 м2.  
 

І.16. Гр. Філіп Аллі Михайлівні, гр. Філіп Каріні Віталіївні, гр. 
Тирпак Івану Олександровичу, в рівних долях – на квартиру *** по вул. 
Верещагіна***, після реконструкції з виділенням в окреме будинковолодіння 
квартири *** по вул. Верещагіна***, загальною площею 82,8 м2, в тому числі 
житловою – 35,8 м2. 

 
І.17. Гр. Бабука Марії Олександрівні, гр. Бабука Наталії 

Михайлівні, в рівних долях – на квартиру *** по вул. Верещагіна***, після 
реконструкції з виділенням в окреме будинковолодіння квартири *** по вул. 
Верещагіна***, загальною площею 30,5 м2, в тому числі житловою – 19,1 м2. 

 
 

Міський голова                                                                               В. Погорелов 
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