
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

24.05.2017       Ужгород     № 164 

 

Про видачу дублікатів свідоцтв 

про право власності на нерухоме майно 

 

 

 Керуючись статтями 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Тимчасового порядку видачі 

дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, 

затвердженого рішенням виконкому 23.08.2016 № 266, розглянувши подані 

заяви та документи, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло на ім’я          гр. 

Костик Марії Іванівни та Костика Івана Юрійовича на квартиру № 10 у будинку 

№ 20 по вул. Достоєвського у м.Ужгороді. 

 Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане виконавчим 

комітетом Ужгородської міської ради 26.08.2004р., на підставі рішення 

виконкому № 230 від 26.08.2004р., вважати недійсним. 

 2. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло на  ім’я          

гр. Склярова Олександра Олексійовича, Склярової Тетяни Анатоліївни та 

Склярова Олександра Олександровича на квартиру № 37 у будинку № 31 по 

вул. 8-го Березня у м.Ужгороді. 

 Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане виконавчим 

комітетом Ужгородської міської Ради народних депутатів 03.11.1995р., на 

підставі рішення виконкому № 151 від 03.11.1995р., вважати недійсним. 

 3. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло на  ім’я         гр. 

Дибенко Наталії Іллівни, Дибенка Василя Вікторовича, Дибенка Вадима 

Васильовича та Дибенко Інни Василівни на квартиру № 47 у будинку № 177 по 

вул. Перемоги у м.Ужгороді. 

 Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане виконавчим 

комітетом Ужгородської міської ради 27.01.1999р., на підставі рішення 

виконкому № 3 від 27.01.1999р., вважати недійсним. 

 4. Видати дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно на  

ім’я гр. Пацкан Олени Юріївни на квартиру № 14 у будинку № 21 по          вул. 

Українській у м.Ужгороді.   



 Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії САС № 

154749, видане виконавчим комітетом Ужгородської міської ради 31.03.2011р., 

на підставі рішення виконкому № 114 від 30.03.2011р., вважати недійсним. 

5. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро» 

(Геворкян Д.С.) виготовити дублікати свідоцтв про право власності на об’єкти 

нерухомого майна. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова             Б. Андріїв 


