
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про видачу дублікатів та внесення змін  

до свідоцтв про право власності на  

нерухоме майно 

 

 

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

самоврядування в Україні», Законом України «Про адміністративні  послуги», 

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 нерухоме майно на 

ім’я Місароша Івана Васильовича, а саме на торгові, офісні приміщення після 

реконструкції з розширенням власного нежитлового приміщення № *** у 

будинку № *** по вул. Грушевського у м. Ужгороді.  

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане 

29.09.2010 р. виконкомом Ужгородської міської Ради на підставі рішення від  

22.09.2010 р. № 309, вважати недійсним.  

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

Юрія Васильовича та Шуба Ганни Андріївни на квартиру № *** у будинку № 

*** по вул. Лавріщева у м. Ужгороді.  

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 22.02.1995 р. 

міським фондом комунального майна Ужгородської міської ради на підставі 

розпорядження від 22.02.1995 р. № 29, вважати недійсним.  

3. Видати товариству з обмеженою відповідальністю «Дитячі товари» 

дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а саме магазин ( ІІ – 

черга реконструкції) з розподілом на два магазини власного приміщення в буд. 

№ *** по пров. Театральному в м. Ужгороді. 



Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно, видане 

виконавчим комітетом  Ужгородської міської Ради на підставі рішення від  

28.02.2007 р. № 65, вважати недійсним. 

4. Внести зміни у свідоцтво про право власності на житло, видане 

24.04.1996 р. виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради народних 

депутатів на  квартиру № *** у будинку № ***  по вул. Павловича у м. 

Ужгороді, а саме: «Юрченко Лариса  Олександрівна» читати «Юдченко Лариса 

Олександрівна». 

5. Внести зміни у свідоцтво про право власності на житло, видане 

31.08.1994 р. міським фондом комунального майна Ужгородської міської Ради  

на квартиру № *** у будинку № *** по вул. Жемайте у м. Ужгороді, а саме: 

«Барчій Евген Васильович» читати «Барчій Євген Васильович». 

6. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро» 

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

нерухомого майна та внести відповідні зміни. 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

Міський голова          Б. АНДРІЇВ 

 


