
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 

від 16.11.11 № 423          м.Ужгород 
 
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. Дорчинцю Володимиру Дмитровичу -  на квартиру ** після 
реконструкції з розширенням за рахунок облаштування мансарди в об’ємі 
існуючого над квартирою горища по вул. *********, загальною площею **** 
м2, в тому числі житловою ****  м2. 

 
І.2. Гр. Дорчинцю Володимиру Дмитровичу -  на квартиру *** після 

реконструкції з розширенням за рахунок облаштування мансарди в об’ємі 
існуючого над квартирою горища по *********, загальною площею ***** м2, 
в тому числі житловою ***** м2. 

 
 І.3. Товариству з обмеженою відповідальністю "Мінеральні води" – 
на торговий центр, реконструйований з власного торгового приміщення по 
вул. **************, загальною площею ***м2. 
 
 І.4. Гр. Бабуничу Віктору Івановичу – на житловий будинок, 
реконструйований з будівлі госпблоку по вул. **********, загальною 
площею **** м2, в тому числі житловою – ****  м2. 
 
  

І.5. Гр. Гангур Ользі Михайлівні – на двоквартирний житловий 
будинок ****** після реконструкції з надбудовою мансардного поверху та на 
новозбудований одноквартирний житловий будинок (літ. Л) по вул. 
********, в тому числі: 



на ********* загальною площею ***** м2, в тому числі житловою – 
**** м2;  
на квартиру ****** загальною площею ****** м2, в тому числі 
житловою – ********* м2;   
на квартиру ***** загальною площею ******* м2, в тому числі 
житловою – ******* м2,  
з видачею трьох свідоцтв на право власності. 

 
І.6. Гр. Франчуку Валерію Борисовичу – на квартиру ***** після 

реконструкції по вул. *******, загальною площею  ****** м2, в тому числі 
житловою ***** м2. 
 
 І.7. Гр. Поповичу Володимиру Володимировичу, гр. Ципляєву 
Роману Леонідовичу, в рівних долях – на частину складального цеху після 
реконструкції з добудовою виробничого приміщення (літ. П,П") 
****************, загальною площею ******** м2. 
 
 І.8. Гр. Романовській Марині Миколаївні та гр. Продану Василю 
Миколайовичу – на торгово-офісні приміщення та житло (літ. А,А") після 
реконструкції з розширенням власного магазину по 
**********************, загальною площею ********* м2, в тому числі: 

гр. Романовській Марині Миколаївні – на: 
торгово-офісні приміщення загальною площею: підвальних -**** м2, 
першого поверху – ****** м2, другого поверху – 232,8 м2; 
приміщення магазину №1 - 60,3 м2;  
приміщення магазину №2 – 31,7 м2; 
квартиру №4 загальною площею – 66,7 м2, в тому числі житловою – 
37,8 м2; 
квартиру №7 загальною площею – 138,9 м2, в тому числі житловою – 
35,8 м2; 
квартиру №8 загальною площею – 106,7 м2, в тому числі житловою – 
19,8 м2; 
квартиру №9 загальною площею – 91,7 м2, в тому числі житловою – 
17,2 м2. 
гр. Продану Василю Миколайовичу – на: 
квартиру №5 загальною площею – 134,4 м2, в тому числі житловою – 
68,2 м2; 
квартиру №10 загальною площею – 86,2 м2, в тому числі житловою – 
19 м2, 
з видачею окремих свідоцтв на право власності. 
Пункт І.5 рішення виконкому від 22.09.10р. №309 вважати таким, що 

втратив чинність. 
 

 І.9. Гр. Пронай Івану Івановичу, гр. Пронай Єлізаветі Василівні, гр. 
Пронай Едуарду Івановичу, в рівних долях – на житловий будинок по 



******************* після реконструкції з об'єднанням  житлових будинків 
№**та №** по вул. **********, загальною площею 113,3 м2, в тому числі 
житловою – 53,8 м2.   
 
 І.10. Гр. Васькову Сергію Івановичу – на індивідуальний житловий 
будинок по вул. ********, загальною площею 50,7 м2, в тому числі житловою 
– 22,2 м2. 
 
 І.11. Гр. Дібіровій Катерині Іванівні, Дібірову Ромазану Геров 
Огли, Дібіровій Зінаїді Ромазанівні, в рівних долях – на приміщення 
магазину, реконструйоване з власного нежитлового приміщення № ** по 
***************, загальною площею 61,9 м2.  
 
 І.12. Гр. Михалько Яні Михайлівні – на кафе, реконструйоване з 
власних нежитлових приміщень №1 та №2 по вул. **************, 
загальною площею 82,4 м2.  
 
 І.13. Гр. Качуру Василю Васильовичу – на житлово-офісну будівлю 
по вул. ****************, загальною площею 1161,2 м2, в тому числі: 

офісних приміщень – 577,2 м2; 
житлових приміщень – 584 м2 з  житловою площею 260,3 м2, в тому 

числі: 
квартири №1 – 70,8 м2, в тому числі житловою – 39,6 м2; 
квартири №2 – 56,9 м2, в тому числі житловою – 27,8 м2; 
квартири №3 – 56,8 м2, в тому числі житловою – 28,2 м2; 
квартири №4 – 66,1 м2, в тому числі житловою – 34,7 м2; 
квартири №5 – 71,9 м2, в тому числі житловою – 39,9 м2; 
квартири №6 – 56,5 м2, в тому числі житловою – 27,1 м2; 
квартири №7 – 56,3 м2, в тому числі житловою – 28,7 м2; 
квартири №8 – 65,5 м2, в тому числі житловою – 34,3 м2, 
з видачею окремих свідоцтв на право власності. 
 
І.14. Гр. Дерев'янчук Єлизаветі Володимирівні – на лазню 

громадського призначення по вул. *************, загальною площею 138,5 
м2. 

 
І.15. Гр. Гасинець Людмилі Іванівні - на індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) по вул. ***********, загальною площею 412,8 м2, в тому 
числі житловою – 141,7 м2 та гараж  (літ.Б) загальною площею 53,4 м2. 

 
І.16. Гр. Муржа Соні Калманівні – на індивідуальний житловий 

будинок по вул. **************, загальною площею 75,4 м2, в тому числі 
житловою – 44,8 м2. 
 

ІІ. Внести зміни в рішення:   



 
ІІ.1. Пункт І.11. рішення виконкому від 21.09.2011р. №330, а саме: 
 
І.11. Гр. Поповій - Федаско Катерині Миколаївні – на житловий 

будинок та господарські приміщення по вул. ***********, загальною 
площею 194,6 м2, в тому числі житловою – 68,3 м2. 

 
викласти в такій редакції: 
 
І.11. Гр. Поповій Катерині Миколаївні – на житловий будинок та 

господарські приміщення по вул. ***********, загальною площею 194,6 м2, в 
тому числі житловою – 68,3 м2. 

 
ІІ.2. Пункт І.13. рішення виконкому від 16.08.2011р. №281, а саме: 
 
І.13. Гр. Гелеван В’ячеславу Васильовичу – на квартиру №** 

загальною площею 50,6 м2, житловою -  15,2м2 . 
 
викласти в такій редакції: 
 
І.13. Гр. Гелеван Вячеславу Васильовичу – на квартиру №** 

загальною площею 50,6 м2, житловою -  15,2м2 . 
 
 
Міський голова                                                                                В.В. Погорелов 


