
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 
 
від 21.03.2012р. № 73                                    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: 
 
 1. Гр. Травницькій Світлані Тиборівні – на торгово-медично-
офісний центр після перебудови з розширенням власних нежитлових 
приміщень на пл. Ш.Петефі, 28, загальною площею 1052,9 м2, в тому числі: 
  торгових приміщень - 243,3 м2; 
                    офісних приміщень -   262,2 м2; 
                    приміщень медичного призначення – 547,4 м2. 
 

2. Гр. Надь Магдалені Федорівні – на приміщення кав'ярні після 
переобладнання власного вбудованого приміщення №1 по вул. 
Жупанатській,15, загальною площею 46,1 м2. 

 
3. Гр. Сокач Маріанні Ернестівні – на індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) по вул. Стрільничній, 41"г", загальною площею 237,4 м2, в 
тому числі житловою – 94,8 м2. 

 
4. Гр. Джумурату Едуарду Юрійовичу - на індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) по вул. Глибокій, 19, загальною площею 376,4 м2, в тому 
числі житловою – 84,2 м2. 

 
 
 
 



ІІ. Внести зміни в рішення:   
 
ІІ.1. Пункт 2.2. абз. 5 рішення виконкому від 13.12.2006р. №357, а саме:  
 

       за Стегурою (Огурчак) Тетяною Юрієвною  гараж № 5 площею 18,7 м² 
 

викласти в такій редакції: 
 

за Огурчак Тетяною Юріївною гараж № 5 площею 18,7 м². 
 
ІІ.2. Пункт ІІ.2.  рішення виконкому від 11.07.2008р. №277, а саме:  
                                                                                                                                       

 ІІ.2. Гр. Поп Євгенію Михайловичу на нежитлові приміщення 
громадського призначення першого поверху.  

 
викласти в такій редакції: 
 
ІІ.2. Гр. Поп Євгенію Михайловичу на нежитлові приміщення 

громадського призначення на першому поверсі загальною площею 594,9 м2, а 
саме: 

- нежитлове приміщення громадського призначення № І (позиція 1 
згідно з інвентарною справою), загальною площею 35,9 м2; 

 
- нежитлове приміщення громадського призначення № ІІ (позиції 2, 3, 

4, 5 згідно з інвентарною справою), загальною площею 131,9 м2; 
 
- нежитлове приміщення громадського призначення № ІІІ (позиції 6, 

7, 8, 9 згідно з інвентарною справою), загальною площею 140,4 м2; 
 
- нежитлове приміщення громадського призначення № ІV (позиція 10 

згідно з інвентарною справою), загальною площею 35,9 м2; 
 
- нежитлове приміщення громадського призначення № V (позиції 11, 

12, 13, 14 згідно з інвентарною справою), загальною площею 127,1 
м2; 

- нежитлове приміщення громадського призначення № VІ (позиції 15, 
16, 17 згідно з інвентарною справою), загальною площею 123,7 м2. 

 
Пункт 1 рішення виконкому від 08.08.08р. № 320 в частині внесення 

змін до  пункту ІІ.2. вважати таким, що втратив чинність. 
 

 
В.о. міського голови, 
перший заступник міського голови                                                    В.Трикур             


