
            П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про видачу дублікатів та виправлення  

відомостей, внесених 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 житло – квартиру    

№ ** у будинку № ** по вул. Франка у м. Ужгороді на ім’я Козаря Степана 

Дюловича. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло серії ЯЯЯ № 824181, 

видане 30.08.2006 р. виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на 

підставі рішення виконкому від 10.08.2006 р. № 196, вважати недійсним. 

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

№ ** у будинку № ** по вул. Замковій у м. Ужгороді на ім’я Чайки Валентини 

Георгіївни та Чайки Андрія Івановича. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 10.03.2006 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на підставі рішення 

виконкому від 10.03.2006 р. № 77, вважати недійсним. 

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

№ ** у будинку № * * «а» по вул. Можайського у м. Ужгороді на ім’я Маргітич 

Магдалини Миколаївни, Маргітича Валерія Михайловича та Маргітич Олени 

Валеріївни.  

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. 



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

№ ** у будинку № ** по вул. 8-Березня у м. Ужгороді на ім’я Бегеша Івана 

Васильовича. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло серії ЯЯЯ № 761016, 

видане 19.01.2007 р. виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на 

підставі рішення від 14.12.2006 р. № 511, вважати недійсним. 

5. Внести зміни у свідоцтво про право власності на житло - квартиру        

№ ** у будинку № ** по вул. Загорській у м. Ужгороді, видане  22.03.1995 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради народних депутатів, а саме: у 

записах «Вовк Лесі Миколаївни» та «Вовк Марії Миколаївні» по-батькові 

виправити на «Миколівні».  

6. Внести зміни у свідоцтво про право власності на житло - квартиру        

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

23.08.1995 р. виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради народних 

депутатів, а саме: у записах «Черномазу  Володимиру Теодоровичу» та 

«Черномазу Теодору Володимировичу» прізвище виправити на «Чорномазу».  

7. Внести зміни у свідоцтво про право власності на житло - квартиру        

№ ** у будинку № ** по вул. І. Дендеші у м. Ужгороді, видане 23.02.1994 р. 

міським фондом комунального майна, а саме: запис «вул. І.Дендеші, **/**» 

змінити на «вул. І.Дендеші, **/**».  

8. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро»               

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

нерухомого майна та внести відповідні зміни. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 

 


