
            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 нерухоме майно – 

квартиру   № ** у будинку № ** по вул. Перемоги в м. Ужгороді на ім’я 

Великого Віктора Володимировича.  

Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ     

№ 744353 від 04 грудня 2006 року, видане виконавчим комітетом Ужгородської 

міської ради на підставі довідки ЖБК «Восход» № 112 від 26 жовтня 2006 року, 

вважати недійсним.  

2. Видати дублікат свідоцтва про право власності на нежитлові 

приміщення - будівлю літ. «**» (колишнього кафе «Спорт») по вулиці                     

І. Франка, ** в  м. Ужгороді товариству з обмеженою відповідальністю 

«Гетьман».  

Втрачене свідоцтво про право власності на нежитлові приміщення           

№ 257 від 05 червня 2001 року, видане Фондом приватизації та управління 

майном міста Ужгородської міської ради на підставі договору купівлі-продажу 

№ 362 від 24 квітня 2001 року, вважати не дійсним.   

3. Видати дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно – 

квартиру № ** у будинку № ** по пров. Університетському в м. Ужгороді на 

ім’я Туряниці Івана Михайловича. 



Втрачене свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії САА     

№ 909674 від 24 липня 2003 року, видане виконкомом Ужгородської міської 

ради на підставі довідки ЖБК «Веселка – два» № 20 від 22 липня 2003 року, 

вважати недійсним.   

4. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро»               

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

нерухомого майна. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 

 


