
  
 
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 
від 06.03.2012р. № 58                                    м. Ужгород 
 
Про реєстрацію права власності 
на новозбудовані об'єкти 
нерухомого майна, 
внесення змін в  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. Державному підприємству "Український державний центр 
радіочастот" – на адміністративну будівлю Закарпатської філії Українського 
державного центру радіочастот (літ. А) по вул. Павлова, 16, загальною 
площею 258,9 м2. 
 
 І.2. Закарпатському обласному благодійному фонду дітей сиріт та 
інвалідів "Співчуття" – на житлово-побутовий корпус для дітей сиріт та 
інвалідів, реконструйований з адмінбудинку (літ. А) та їдальню (літ. К) по 
вул. Гранітній, 1"г", загальною площею: 
  житлово-побутового корпусу (літ. А) – 652 м2; 
  їдальні (літ. К) – 150,7 м2. 
 

І.3. Гр. Варга Тетяні Георгіївні - на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) по вул. Лінтура, 22, загальною площею 246,6 м2, в тому 
числі житловою – 109,9 м2. 

 
 
 

 



І.4. Гр. Попович Раісі Антонівні  - на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А, А1) з надвірними будівлями та спорудами по вул. 
Бачинського, 10, загальною площею 218,8 м2, в тому числі житловою – 113,7 
м2. 

 
І.5. Гр. Ставинському Йосипу Івановичу - на індивідуальний 

житловий будинок (літ. А) по пров. Укропному, 13, загальною площею 224,2 
м2, в тому числі житловою – 91,8 м2. 
 

І.6. Гр. Костіну Миколі Володимировичу, гр. Костіну Володимиру 
Миколайовичу,  гр. Костіній Тетяні Петрівні, гр. Костіній Олександрі 
Миколаївні, в рівних долях – на житловий будинок після реконструкції з 
розширенням (літ. А1) по вул. Бачинського, 68, загальною площею 164,6 м2, в 
тому числі житловою – 69,1 м2. 

 
І.7. Гр. Кофель Ірині Михайлівні - на індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) по вул. Грушевій, 15, загальною площею 164,3 м2, в тому 
числі житловою – 54,2 м2. 

 
І.8. Гр. Шоля Руслані Іванівні - на індивідуальний житловий будинок 

(літ. А) по вул. Короленка, 9, загальною площею 517,8 м2, в тому числі 
житловою – 70,6 м2. 
 

І.9. Гр. Алєнтьєву Олегу Володимировичу - на житловий будинок 
після реконструкції з розширенням (літ. А, А1) по вул. Галана, 10, загальною 
площею 156,1 м2, в тому числі житловою – 67,5 м2. 
 
 І.10. Гр. Грибовській Мирославі Йосипівні – на житловий будинок 
після реконструкції з розширенням (літ. А, А1) по вул. Панькевича, 30, 
загальною площею 174,5 м2, в тому числі житловою – 97 м2. 
 

І.11. Гр. Новосаду Костянтину Миколайовичу – на індивідуальний 
житловий будинок (літ. А) по вул. Грибоєдова, 18"б", загальною площею 
128,3 м2, в тому числі житловою – 45,9 м2. 
 
 І.12. Відкритому акціонерному товариству "Закарпатавтотранс" – 
на прибудову до приміщення автовокзалу "Ужгород-2" (літ. А1) по вул. 
Фединця, 61, загальною площею 60,5 м2. 

 
ІІ. Внести зміни в рішення:   
 
ІІ.1. Пункт 7 рішення виконкому від 01.02.2012р. №24, а саме:   
 
 



7. Гр. Михайлишину  Ігорю Володимировичу – на індивідуальний 
житловий будинок (літ. А) з надвірними будівлями та спорудами по вул. 
Зв'язківців, 6, загальною площею 352,1 м2, в тому числі житловою – 132,1 м2. 

 
викласти в такій редакції: 
 
7. Гр. Михайлишину  Ігорю Володимировичу – на індивідуальний 

житловий будинок (літ. А) з надвірними будівлями та спорудами по пров. 
Зв'язківців, 6, загальною площею 352,1 м2, в тому числі житловою – 132,1 м2. 

 
ІІ.2. Пункт І.6 рішення виконкому від 07.09.2011р. №316, а саме:   

 
          І.6. Гр. Сулийманову Фетуллі Абдулкеримовичу - на квартиру № 10  
загальною площею 35,1 м2, житловою 16,5 м2. 
 

викласти в такій редакції: 
 

          І.6. Гр. Сулейманову Фетуллі Абдулкеримовичу - на квартиру № 10  
загальною площею 35,1 м2, житловою 16,5 м2. 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 


