
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про видачу дублікатів 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 гараж, який 

знаходиться на території АГК «Іскра» по вул. Заньковецької у м. Ужгороді  під 

№ *** на ім’я Король Ольги Ільївни.  

Втрачене свідоцтво про право власності на гараж, видане 21.08.2003 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради на підставі  рішення 

Ужгородської міської ради від 16.07.2003 р. № 169, вважати недійсним.  

2. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло – квартиру    

№ *** у будинку *** по вул. Лобачевського у м. Ужгороді на ім’я Іляш 

Михайла Петровича. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 24.12.2008 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради на підставі рішення 

виконкому від 24.12.2008 р. № 522, вважати недійсним. 

3. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло – квартиру    

№ *** у будинку *** по вул. Лавріщева у м. Ужгороді на ім’я Мещерякова 

Арсентія Васильовича та Мещерякової Євгенії Олександрівни. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 22.12.1999 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради на підставі рішення 

виконкому від 22.12.1999 р. № 199, вважати недійсним. 



4. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло – квартиру    

№ *** у будинку *** по вул. Лермонтова у м. Ужгороді на ім’я Штефанюка 

Івана Матвійовича. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 26.08.1998 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради народних депутатів на 

підставі рішення виконкому від 26.08.1998 р. № 146, вважати недійсним. 

5. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро»                  

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

нерухомого майна. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка . 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 

 


