
 
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 
від 18.01.2012р. № 2                                      м. Ужгород 
 
Про реєстрацію права власності 
на новозбудовані об'єкти 
нерухомого майна, 
внесення змін в  рішення. 
 
 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. Гуляничу Олександру Іллічу - на індивідуальний житловий 
будинок  по пров. Гірському, 2, загальною площею 205,6 м2, в тому числі 
житловою – 97,4 м2. 
 
 І.2. Гр. Журавльовій Олені Віталіївні  – на приміщення інтернет-
кафе та магазину,  реконструйованого з власного підвалу по вул. Волошина, 
19, загальною площею 61,4 м2. 
 
 І.3. Релігійній громаді (парафії) Пресвятої Трійці Мукачівської 
дієцезії римсько-католицької церкви – на будівлю церкви (літ. Б) по вул. 
Володимирській, 76, загальною площею 350,7 м2. 
 

І.4. Гр. Шпонтаку  Віталію Михайловичу – на житловий будинок   
(літ. А) після перебудови по вул. Міксата, 49, загальною площею 226,3 м2, в 
тому числі житловою – 79,6 м2. 

 
І.5. Гр. Папіш Оксані Володимирівні – на житловий будинок після 

реконструкції з розширення (літ. А, А1) по вул. Козацькій, 19,  загальною 
площею 125,7 м2, в тому числі житловою – 66,5 м2. 

 



І.6. Гр. Шляхті Йолані Дмитрівні – на квартиру №1 після 
реконструкції з  розширенням по вул. Гвардійській, 17,  загальною площею 
276,8 м2, в тому числі житловою – 101,4 м2. 

 
І.7. Гр. Коцур Ірині Олегівні – на індивідуальний житловий будинок 

по вул. Тютюновій, 35, загальною площею 192,5 м2, в тому числі житловою – 
62,6 м2. 
 

І.8. Гр. Кечиній Ілдико Юліївні – на житловий будинок після 
реконструкції з розширенням (літ. А) по вул. Бачинського, 31,  загальною 
площею 227,4 м2, в тому числі житловою – 113,2 м2. 

 
І.9. Гр. Лозюк Марії Михайлівні – на житловий будинок після 

реконструкції з розширення (літ. А, А1) по вул. Котляревського, 2,  загальною 
площею 122,6 м2, в тому числі житловою – 63,2 м2. 

 
І.10. Гр. Шолтесу Степану Степановичу - на індивідуальний 

житловий будинок по вул. Ш. Руставелі, 10, загальною площею 227,5 м2, в 
тому числі житловою – 63,1 м2. 
 

І.11. Гр. Китаєвій Юліані Василівні – на  житловий будинок по вул. 
Високій, 55 після  реконструкції з розширенням та будівництвом гаража, 
загальною площею будинку 101,2 м2, в тому числі житловою – 39,6 м2. 
 

І.12. Гр. Носенку Роману Миколайовичу – на квартиру №1 по вул. 
Коцюбинського, 21 після реконструкції з розширенням власної частини 
житлового будинку,  загальною площею 72,1м2, в тому числі житловою – 
35,6 м2. 
  

І.13. Гр. Янцо Ірині Теодорівні - на індивідуальний житловий 
будинок по вул. Єньковській, 26, загальною площею 109,7 м2, в тому числі 
житловою – 61,8 м2. 

 
І.14. Гр. Недзельському Вячеславу Петровичу - на індивідуальний 

житловий будинок по вул. Виноградівській, 11, загальною площею 273,9 м2, 
в тому числі житловою – 82,8 м2. 

 
І.15. Гр. Шевченку Сергію Федоровичу – на індивідуальний 

житловий будинок по вул. Малій, 5"а", загальною площею 152,3 м2, в тому 
числі житловою – 67,7 м2. 

 
І.16. Гр. Фартушку Ігорю Івановичу – на квартиру №14 по вул. 

Собранецькій, 47 після реконструкції з розширенням за рахунок існуючого 
над квартирою горища  по вул. Собранецькій, 47, загальною площею 83,6 м2, 
в тому числі житловою 64,1 м2. 



 
І.17. Гр. Малєєвій  Наталії Богданівні – на індивідуальний житловий 

будинок по вул. Живописній, 7, загальною площею 227,1 м2, в тому числі 
житловою – 97,1 м2. 

 
ІІ. Внести зміни в рішення:   
 
ІІ.1. Пункт І.1. рішення виконкому від 21.12.2011р. №476, а саме:   
 
І.1. Гр. Теплухіну Івану Миколайовичу – на індивідуальний 

житловий будинок (літ. А) з надвірними будівлями та спорудами по вул. 
Дагестанській, 9, загальною площею 583,5 м2, в тому числі житловою – 128 
м2. 

викласти в такій редакції: 
 
І.1. Гр. Теплухіну Івану Миколайовичу – на індивідуальний 

житловий будинок (літ. А) з надвірними будівлями та спорудами по пров. 
Дагестанському, 9, загальною площею 583,5 м2, в тому числі житловою – 128 
м2. 

 
 
Міський голова                                                                                  В. Погорелов 
 
 
 
 


