
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
від 01.02.2012р. № 24                                     м. Ужгород 
 
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. Ватрала Мирославі Іванівні – на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) з надвірними будівлями та спорудами по вул. Гвардійській, 
160, загальною площею 174,2 м2, в тому числі житловою – 43,8 м2. 
 

2. Гр. Кінч Андрію Михайловичу -  на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) з надвірними спорудами по вул. Стефаника, 18"а", 
загальною площею 215,2 м2, в тому числі житловою – 96,3  м2. 
 

3. Гр. Орос Ользі Іванівні – на  індивідуальний житловий будинок 
(літ. А)  по пров. Вербному, 7, загальною площею 406,3 м2, в тому числі 
житловою – 104,5 м2. 
 
 4. Гр. Данилишину Івану Ігоровичу – на квартиру №1 по вул. 
Артилерійській, 13 після реконструкції з розширенням в об’ємі існуючого 
над квартирами №1 та №2 горища, загальною площею 191,8 м2, в тому числі 
житловою – 115,6 м2. 
 
 5. Гр. Павлинчаку Івану Степановичу – на житловий будинок (літ. 
А, А1) після реконструкції з розширенням по вул. Гагаріна, 230, загальною 
площею 122,4 м2, в тому числі житловою -  36,8 м2 

6. Гр. Машіка Яношу Яновичу - на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) з надвірними спорудами по вул. Верховинській, 45, 
загальною площею 176,4 м2, в тому числі житловою – 99,3 м2. 



 
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. 
 

8. Гр. Пенченку Петру Івановичу – на  індивідуальний житловий 
будинок (літ. А)  по вул. Шафарика, 6, загальною площею 160,8 м2, в тому 
числі житловою – 63 м2. 

 
 9. Гр. Теріву Миколі Федоровичу - на житловий будинок (літ. А, А1) 
після реконструкції з розширенням по вул. Старицького, 20, загальною 
площею 186,4 м2, в тому числі житловою -  50,3 м2. 
 

10. Гр. Ткаченко Тетяні Олексіївні - на індивідуальний житловий 
будинок (літ. А) з надвірними спорудами по пров. Соляному, 3, загальною 
площею 216,4 м2, в тому числі житловою – 86,5 м2. 

 
 11. Гр. Бежинець Наталії Павлівні – на торгово-офісне приміщення, 
реконструйоване з власних нежитлових приміщень по вул. Толстого, 6, 
загальною площею 47,9 м2. 
 
 12. Гр. Трачук Тетяні Петрівні – на центр обслуговування 
автомобілів (літ. Е) після реконструкції з розширенням власних виробничих 
та складських приміщень по вул. Богомольця, 19-19а, загальною площею 
454,9 м2. 
 12.1.  Згідно п. 3.3 Положення про залучення коштів фізичних та 
юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Ужгорода, затвердженого рішенням VI сесії міської ради 
VI скликання   №170 від 03.06.11р., зарахувати побудовані за власні кошти 
гр. Трачук Т.П. позамайданчикові інженерні мережі на суму 23,779 тис. грн., 
як пайовий внесок у розвиток інфраструктури міста,  який згідно договору, 
укладеного 26.01.12р. складає  23,779 тис. грн. 
 
 
Міський голова                                                                                   В. Погорелов 


