
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

05.09.12      Ужгород                 №  276 
 
 
Про реєстрацію права власності 
на новозбудовані об'єкти 
нерухомого майна,  
внесення змін до рішень. 
 
 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. Волошину Сергію Михайловичу – на індивідуальний 
житловий будинок (літ. А) по вул. ***, загальною площею 278,5 м2, в тому 
числі житловою – 83,4 м2. 

 
І.2. Гр. Дідику Юрію Михайловичу – на гараж з двома боксами по 

вул. ***, загальною площею 160,1 м2. 
 

      І.3. Гр. Студентській Людмилі Юріївні – на магазин після 
реконструкції частини власного житлового будинку (п. 6,7,8) по вул. ***, 
загальною площею 66,4 м2. 
 
  І.4. Благодійній організації "Римсько-католицький соціальний 
центр Марії Вард" – на соціальний центр після реконструкції з надбудовою 
та прибудовою незавершеної будівлі по вул. ***, загальною площею 760,1 м2. 
 
 І.5. Гр. Буковській Галині Володимирівні – на житловий будинок   
(літ. А) з надвірними будівлями по вул. ***, загальною площею 244,8м2, в 
тому числі житловою – 56,8 м2. 
 



 І.6. Гр. Тур Неонілі Емілівні – на квартиру № 12 після реконструкції з 
розширенням в об’ємі існуючого над квартирою горища по вул. ***, 
загальною площею 86,4 м2, в тому числі житловою – 43,4м2. 
 

І.7. Гр. Догруер Лесі Іванівні – на торгові, офісні приміщення, 
реконструйовані з власних нежитлового приміщення №27 по вул. ***, 
загальною площею 68,9 м2. 

 
 І.8. Гр. Лумей Тамарі Іванівні – на магазин після реконструкції з 

розширенням власних нежитлових приміщень №1 та № 2 по вул. *** (ІІ 
черга будівництва), загальною площею 222,7 м2. 

 
І.9. Гр. Татарніцькі Миколі Степановичу – на індивідуальний 

житловий будинок по вул. ***, загальною площею 237,9 м2, в тому числі 
житловою – 85,5 м2. 

 
І.10. Гр. Трофимлюк Мірі Йосипівні – на житловий будинок після 

реконструкції з розширенням за рахунок допоміжних приміщень магазину по 
вул. ***, загальною площею 177,9 м2, в тому числі житловою – 82,4м2. 

 
І.11. Гр. Фаркашу Сергію Володимировичу – на квартири № 5 та № 6 

після реконструкції власної незавершеної будівництвом мансарди в об’ємі 
горища над квартирою № 3 по вул. ***, загальними площами: 

квартира № 5 – 102,0 м2, в тому числі житловою – 35,8 м2; 
квартира № 6 – 109,3 м2, в тому числі житловою – 31,4 м2 

з видачею двох свідоцтв. 
 

ІІ. Внести зміни в рішення:   
 
ІІ.1. Пункт І.17. рішення виконкому від 18.07.2012р. № 207, а саме: 
 
І.17. Ужгородській міській раді (користувач гр. Балінт Герміна 

Павлівна) – на квартиру №1, реконструйовану з нежитлових приміщень по 
вул. ***, загальною площею 37,9 м2,  тому числі житловою –14,3 м2.  
викласти в такій редакції: 

І.17. Територіальній громаді м. Ужгорода в особі Ужгородської 
міської ради (користувач гр. Балінт Герміна Павлівна) – на квартиру №1, 
реконструйовану з нежитлових приміщень по вул. ***, загальною площею 
37,9 м2,  тому числі житловою –14,3 м2.  
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 


