
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 27.06.2012 р.              Ужгород                             №  193  

  
 
 

 
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:  
 
      Комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації                 
м. Ужгорода» провести реєстрацію права власності та оформити свідоцтва 
про право власності взамін раніше виданих документів: 
 

1. Гр. Дюлай Ганні Василівні, гр. Пархоменко Катерині Іванівні, гр. 
Пархоменко Катерині Олегівні, в рівних долях -  на квартиру №*** після 
реконструкції з влаштуванням мансарди в об’ємі існуючого над квартирою 
горища по вул. Собранецькій***, загальною площею 145,6 м2, в тому числі 
житловою – 60 м2. 

 
2. Гр. Ониську Василю Івановичу  - на індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) по вул. Каштановій***, загальною площею 377,1 м2, в тому 
числі житловою – 98 м2. 

 
3. Гр. Хатунцевій Оксані Петрівні - на квартиру №*** після 

облаштування житлової мансарди в об’ємі існуючого горища над власною 
квартирою №*** по вул. Перемоги***, загальною площею 92,1 м2, в тому числі 
житловою – 37 м2. 

 
4. Гр. Липчею Володимиру Юрійовичу - на житловий будинок      (літ. 

А) після реконструкції з розширенням по вул. І. Мондока***, загальною 
площею 190 м2, в тому числі житловою – 92,4 м2. 

 
5. Гр. Чуга Роберту Дюловичу та гр.  Чуга Ярославі Юріївні, в рівних 



долях  - на житловий будинок (літ. А, А1) після реконструкції з розширенням по 
вул. Тімірязєва***, загальною площею 186,6 м2, в тому числі житловою – 73,9 
м2. 

 
6. Гр. Футуймі Олені Іштванівні - на житловий будинок (літ. Д) по вул. 

Панькевича***, загальною площею 159,6 м2, в тому числі житловою – 60,8 м2. 
 
7.  Гр. Геревичу Миколі Петровичу -  на індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) по вул. Малиновій***, загальною площею 293,8 м2, в тому 
числі житловою – 88,1 м2. 
 

8. Гр. Дяченку Валентину Миколайовичу –  на індивідуальний 
житловий будинок (літ. А) з надвірними будівлями та спорудами по вул. 
Краснодонців***, загальною площею 228,8 м2, в тому числі житловою – 67 м2. 
 

9. Гр. Дейнега Світлані Шарапівні - на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) з надвірними будівлями та спорудами по вул. Добролюбова***, 
загальною площею 220,3 м2, в тому числі житловою – 52,5 м2. 

    
 10. Гр. Палінкаш Олені Василівні – на стоматологічні кабінети після 
реконструкції власного нежитлового приміщення №*** по пр. Свободи*** з 
розширенням за рахунок підвальних приміщень, загальною площею 83,4 м2. 
 
 
Міський голова                                                                               В. Погорелов 
 


