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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 житло – квартиру   № ** у 

будинку № ** по вул. Собранецькій у м. Ужгороді на ім’я Дребота Миколи 

Миколайовича та Дребот Лідії Дмитрівни. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 26.01.2005 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на підставі рішення 

виконкому від 26.01.2005 р. № 20, вважати недійсним. 

2. Видати дублікат свідоцтва про право власності на гараж № ** по         

вул. Минайській, б/н у м. Ужгороді території АГК «Метеор» на ім’я Рудика 

Теодора Григоровича.  

Втрачене свідоцтво про право власності на гараж, видане 31.07.1998 р.  

виконкомом Ужгородської міської ради на підставі рішення Ужгородської 

міської ради від 21.07.1998р. № 121, вважати недійсним. 

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

№ ** у будинку № ** по вул. Швабській у м. Ужгороді на ім’я Кешеля Юрія 

Вільгельмовича, Кешель Ірини Сергіївни та Кешеля Альберта Юрійовича.  



Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 22.03.1995 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради народних депутатів на 

підставі рішення виконкому від 22.03.1995 р. № 46, вважати недійсним. 

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

підвальні приміщення поз. І-3 площею 10,6 кв.м, поз. І-5 площею 8,0 кв.м та 

допоміжне приміщення поз. І-4 площею 3,2 кв.м у будинку № ** по                   

вул. Духновича у м. Ужгороді на ім’я Олексеюк Лариси Іванівни. 

Втрачене свідоцтво серії ЯЯЯ № 702879, видане 20.09.2010 р. 

виконкомом Ужгородської міської ради на підставі рішення Ужгородського 

міськрайонного суду від 12.06.01 по справі № 2-139/01, ухвали Ужгородського 

міськрайонного суду від 14.09.01 та рішення виконкому від 23.09.2009 р.          

№ 283, вважати недійсним.  

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

№ ** у будинку № ** по вул. Легоцького у м. Ужгороді на ім’я Товта Івана 

Івановича. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 24.07.2002 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на підставі рішення 

виконкому від 24.07.2002 р. № 228, вважати недійсним.  

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

№ ** у будинку № ** по вул. Високій у м. Ужгороді на ім’я Шкробінця Юрія 

Васильовича та Шкробінець Оксани Василівни з одночасним внесенням змін до 

дублікату, шляхом виправлення запису «Шкробінець Оксані Василівні» на 

«Шкробинець Оксані Василівні».  

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 24.11.1993 р. 

Міським фондом комунального майна на підставі розпорядження від  

24.11.1993 р. № 72/ж, вважати недійсним. 

7. Внести зміни до свідоцтва про право власності на житло, виданого 

29.06.1994 р. Міським фондом комунального майна на підставі розпорядження 

від 29.06.1994 р. № 6 на ім’я Денис Ганни Миколаївни, шляхом виправлення 

записів «вул. Г. Артемовського, **, кв. **» на «вул. Г.Артемовського, **,         

кв. **» та «Денис Ганні Миколаївні» на «Динис Ганні Миколаївні». 

8. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро»               

(Д. Геворкян)  виготовити дублікати та внести відповідні зміни до свідоцтв про 

право власності на об’єкти нерухомого майна. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому І. Фартушка. 

 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 

 


