
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

02.10.13       Ужгород               № 347 
 

 
Про видачу дублікатів свідоцтв про право 
власності на нерухоме майно та скасування 
абз.3 п.1 рішення виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради від 17.07.13 р.  
№ 247, абз.1. п.1 рішення виконавчого 
комітету Ужгородської міської ради від 
21.08.13 р. № 295   

Розглянувши заяви юридичних осіб про видачу дубліката свідоцтва про 
право власності на нерухоме майно, керуючись Цивільним кодексом 
України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" та Законом 
України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень", рішенням виконкому від 12.06.13 року № 198 "Про затвердження 
порядку видачі дублікатів свідоцтв про право власності на нерухоме майно" 
та із змінами до нього від 17.07.2013 року № 239,  виконком міської ради 
ВИРІШИВ: 

 
1. Видати дублікат свідоцтва про право власності Ужгородській 

міській раді на будівлю центрального теплового пункту площею 227,2 кв.м., 
що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Джамбула, 117а, виданого на 
підставі рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 
26.03.97 р. № 43.    
 

2. Видати дублікат свідоцтва про право власності Ужгородській 
міській раді на будівлю центрального теплового пункту площею 170,8 кв.м., 
що знаходиться за адресою: м. Ужгород, вул. Макаренка, 6а, виданого на 
підставі рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 
26.03.97 р. № 43. 
 
    

3. Видати дублікат втраченого свідоцтва  про право власності             
ВАТ "Агробуд" на літ А – гуртожиток, літ. Б - гараж, що знаходяться за 



адресою: м. Ужгород. вул. Квітів, 1,  виданого на підставі рішення 
виконавчого комітету Ужгородської міської ради  від 26.08.1998 року №156 
та рішення виконавчого комітету Ужгородської міської ради від 04.11.1998 
року № 200. 
         

4. Доручити юридичному відділу оформити дублікати свідоцтв про 
право власності на об’єкти нерухомого майна. 
 

5. Скасувати абзац 3, пункту 1 рішення виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради від 17.07.2013 р. № 247 «Про оформлення та 
реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно». 
 

6. Скасувати абзац 1, пункту 1 рішення виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради від 21.08.2013 р. № 295 «Про оформлення та 
реєстрацію права комунальної власності на нерухоме майно». 
 

7. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 
голови, керуючого справами виконкому Геворкян Д.С. 
 
 
 
Міський голова                                                                                                    В. Погорелов    


