
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 
від 15.02.2012р. № 36                                     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. Торчинович Наталії Василівні - на житловий будинок (літ. А) 
після реконструкції з розширенням по вул. Лермонтова, 5"б", загальною 
площею 124,5 м2, в тому числі житловою -  66,3 м2. 
 
 І.2. Гр. Сопо Гелені Іванівні – на житловий будинок (літ. 
А,а,А1,А11,А111) після реконструкції з надбудовою мансардного поверху по 
вул. Володимирській, 39, загальною площею 203,5 м2, в тому числі житловою 
-  129,6 м2. 

 
 І.3. Гр. Ковтун Ользі Михайлівні – на житлову квартиру № 89 після 

реконструкції власних вбудованих приміщень поз. 89-1, 89-2, 89-3, 89-4 по 
вул. Гвардійській, 15/1, загальною площею 20,9 м2, в тому числі житловою – 
11,9 м2. 
 

І.4. Гр. Довганич Оксані Степанівні – на індивідуальний житловий 
будинок з надвірними будівлями та спорудами по вул. Абрикосовій, 11, 
загальною площею 121 м2, в тому числі житловою – 58,6 м2. 
 

І.5. Гр. Квич Володимиру Михайловичу – на житловий будинок (літ. 
А) по вул. Котловинній, 6, загальною площею 322,5 м2, в тому числі 
житловою – 122,6 м2. 



 
 І.6. Гр. Шпільці Світлані Іванівні – на приміщення медичного 
центру, реконструйовані з власних нежитлових приміщень №1 та №4 у 
власній будівлі по вул. Швабській, 64"а", загальною площею 275,4 м2. 
 
 І.7. Гр. Кокуці Миколі Васильовичу – на торгово-офісний центр 
після реконструкції з влаштуванням мансардного поверху власної будівлі по 
вул. Перемоги, 21, приміщення №1, загальною площею 178,3 м2. 
 
 І.8. Гр. Шпуганичу Василю Петровичу – на торгово-офісні 
приміщення, реконструйовані з власних нежитлових приміщень (поз. 5-7) по 
вул. Загорській, 26, приміщення №15, загальною площею 49,2 м2. 
 

ІІ. Внести зміни в рішення:   
 
ІІ.1. Пункт І.4. рішення виконкому від 02.11.2011р. №402, а саме:   

 
 І.4. Гр. Кищак Ганні Юріївні – на будівлю торгово-офісного закладу 
(літ. А,Б,В) по вул. Толстого, 5"а" після реконструкції з розширенням власної 
нежитлової будівлі, загальною площею 264,2 м2, в тому числі торговою – 
71,7 м2.  
 

викласти в такій редакції: 
 
 І.4. Гр. Кищак Ганні Юріївні – на будівлю торгово-офісного закладу 
(літ. А) по вул. Толстого, 5"а" після реконструкції з розширенням власної 
нежитлової будівлі, загальною площею 264,2 м2, в тому числі торговою – 
71,7 м2.  
 
 
Міський голова            В. Погорелов 
 
 
 


