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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. Бондюк Надії Іванівні – на приміщення магазину  після 
реконструкції з розширенням по пр. Свободи, 22, приміщення № 17, 
загальною площею 59,3 м2. 
 
 І.2. Гр. Маслянка Наталії Василівні – на приміщення магазину після 
реконструкції власного приміщення офісу №17 по пр. Свободи, 29, 
загальною площею 36,8 м2, в тому числі торговою -  34,3 м2. 
 
 І.3. Гр. Куліс Вікторії Єнеївні – на приміщення перукарні, кафе та 
магазину  після реконструкції власних приміщень перукарні по вул. 
Українській, 54"а", загальною площею 106,2 м2, в тому числі: 
 перукарні – 23,9 м2; 
 кафе – 65,2 м2; 
 магазину – 17,1 м2. 
 
 І.4. Товариству з обмеженою відповідальністю "Лагуна" – на 
торгово-офісну будівлю (літ. А1) по вул. Перемоги, 154"а", загальною 
площею 168,8 м2. 



 
  

І.5. Товариству з обмеженою відповідальністю "Неро-Інвест" – на 
торгово-офісну будівлю (літ. А,А1) після реконструкції з розширенням по 
вул. Швабській, 35"а", загальною площею 222,6 м2, в тому числі торговою – 
110,9 м2. 
 
 І.6. Гр. Болдіжар Сандрі Олександрівні – на офісні приміщення, 
реконструйовані з власного нежитлового приміщення №3 по вул. Гойди, 28, 
загальною площею 39,1 м2. 
 
 І.7. Гр. Корначевському Олегу Аркадійовичу – на приміщення 
аптеки та магазину, реконструйовані з власних нежитлових приміщень, по 
вул. Гагаріна, 22"а",  та гараж з майстернею по вул. Гагаріна, 22, загальною 
площею: 
 аптеки (літ. А) – 112,4 м2; 
 магазину (літ. Д) – 19,3 м2; 
 гаража  з майстернею (літ. Е)  - 131,8 м2. 
 
 І.8. Гр. Байку Михайлу Теодоровичу – на станцію технічного 
обслуговування автомобілів з мийкою та кафе по вул. Закарпатській, 40, 
загальною площею:   
 кафе (літ. А) – 275,8 м2; 
 мийки (літ. Б) – 73,1 м2; 
 складу (літ. В) – 41,7 м2; 
 магазину (літ. Г) – 26,8 м2; 
 станції технічного обслуговування (літ. Д) – 144,2 м2; 
 пункту охорони з вулканізацією (літ. Є) – 20,1 м2. 
 
 І.9. Гр. Гаращенку Олегу Володимировичу – на приміщення кафе 
після реконструкції з розширенням по вул. Йокаї, 25, загальною площею 
164,2 м2, в тому числі торговою – 92,1 м2. 
 
 І.10. Гр. Чайкович Юстині Василівні – на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А)  по вул. Ф. Манайла***, загальною площею 73,7 м2, в тому 
числі житловою – 46,4 м2.  
 
 І.11. Деяку Юрію Михайловичу – на  індивідуальний житловий 
будинок (літ. А)  по вул. Драгоманова***, загальною площею 293 м2, в тому 
числі житловою – 71,5 м2.   
 

І.12. Гр. Помпель Світлані Михайлівні - на  індивідуальний 
житловий будинок (літ. А)  по вул. Худанича***, загальною площею 459,9 
м2, в тому числі житловою – 125,4 м2. 
 



  
 

І.13. Гр. Боканча Валентину Валентиновичу – на  індивідуальний 
житловий будинок (літ. А) з надвірними будівлями по вул. Берегівській***, 
загальною площею 302,9 м2, в тому числі житловою – 145,8 м2. 
 
 І.14. Гр. Тіщенку Андрію Олександровичу, гр. Тищенко Галині 
Юріївні, в рівних долях – на квартиру *** після реконструкції з 
розширенням за рахунок підвального приміщення під власною квартирою 
*** по наб. Незалежності***, загальною площею 168,8 м2, в тому числі 
житловою – 41,3 м2. 
 

І.15. Гр. Гелевану Вячеславу Васильовичу, гр. Гелеван Тетяні 
Еманівні, гр. Горобцю Євгенію Леонідовичу, в рівних долях - на квартиру 
*** після облаштування житлової мансарди в об’ємі існуючого горища над 
власною квартирою № 40 по вул. Перемоги***, загальною площею 78,1 м2, в 
тому числі житловою – 35,3 м2. 
 
 І.16. Гр. Адаму Івану Євгеновичу - на  індивідуальний житловий 
будинок (літ. А)  по вул. Шкільній***, загальною площею 209,9 м2, в тому 
числі житловою – 79,8 м2.  
 
 І.17. Ужгородській міській раді (користувач гр. Балінт Герміна 
Павлівна) – на квартиру №1, реконструйовану з нежитлових приміщень по 
вул. Гагаріна***, загальною площею 37,9 м2,  тому числі житловою – 14,3 м2.
  
 
 І.18. Гр. Лацко Валерії Дезидерівні, гр. Пап Наці Йосифовичу, в 
рівних долях – на квартиру ***, реконструйовану з власних нежитлових 
приміщень (поз. 10,14,15) по вул. Герцена***, загальною площею 37,5 м2, в 
тому числі житловою – 18,8 м2. 
 
 І.19. Гр. Блюда Ігорю Михайловичу – на житловий будинок  (літ. А, 
А11) по вул. Джамбула*** після реконструкції з розширенням, загальною 
площею 134 м2, в тому числі житловою – 55,9м2. 
 
 І.20. Гр. Волошину Віталію Васильовичу та гр. Малик Жанні 
Василівні, в рівних долях – на  індивідуальний житловий будинок (літ. А)  
по вул. Високовольтній***, загальною площею 97,6 м2, в тому числі 
житловою – 38,3 м2.  
 
 І.21. Гр. Сусик Вероні Євгенівні – на  індивідуальний житловий 
будинок (літ. А)  по вул. Ю. Ревая***, загальною площею 192,9 м2, в тому 
числі житловою – 67,4 м2.  
 



 
І.22. Гр. Немеш Любові Миколаївні – на кафе-ресторан після  

реконструкції з розширенням власного житлового будинку (літ. А, А1, А11) по 
вул. Мукачівській, 68, загальною площею 236,7 м2, в тому числі торговою – 
106,1 м2. 

 
ІІ. Внести зміни в рішення:   
 
ІІ.1. Пункт І.21. рішення виконкому від 13.06.2012р. № 175, а саме: 
 
І.21. Гр. Федьо Івану Альбертовичу – на індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) з надвірними будівлями і спорудами по вул. Радванській***, 
загальною площею 165,8 м2, в тому числі житловою – 94,8 м2. 
 
викласти в такій редакції: 

 
І.21. Гр. Федьо Івану Адальбертовичу – на індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) з надвірними будівлями і спорудами по вул. Радванській***, 
загальною площею 165,8 м2, в тому числі житловою – 94,8 м2. 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 
 


