
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 _01.08.2012___         Ужгород                  №_237_________ 
 

 
Про реєстрацію права власності 
на новозбудовані об'єкти 
нерухомого майна, 
внесення змін в  рішення. 
 
 Розглянувши клопотання громадян і організацій та Декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації, виконком міської ради ВИРІШИВ:  
 
      І. Комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації             
м. Ужгорода» провести реєстрацію права власності та оформити 
свідоцтва про право власності взамін раніше виданих документів: 
 
 І.1. Гр. Крайник Ларисі Василівні – на кафе після реконструкції з 
розширенням по вул. Крилова, 12, загальною площею 83,5 м2. 
 
 І.2. Гр. Баш Ірині Юріївні - на 4/10 частини та гр. Андрела Ользі 
Василівні - на 6/10 частини клініко-діагностичної лабораторії (поз.8-28) по 
вул. Перемоги, 28, загальною площею 259,6 м2. 
 

І.3. Гр. Стільнику Євгену Івановичу – на аптеку, реконструйовану з 
власного нежитлового приміщення № 38 по вул. Оноківській, 10, загальною 
площею 35,8 м2. 
 

І.4. Публічному акціонерному товариству "Закарпаття-Авто" – на 
виробничі приміщення (літ. В,В1) після перепланування та пожежний 
резервуар з насосною (літ. М,М1) по вул. Краснодонців, 20, загальною 
площею:  літ. В,В1 – 2792,4 м2, літ. М,М1 – 99,4 м2. 

 
І.5. Гр. Тирпаку Василю Васильовичу – на магазин після 

реконструкції з розширенням власного нежитлового приміщення №16 по вул. 
Грушевського, 63, загальною площею 75,8 м2. 

 



 І.6. Гр. Євдокимову Олександру Володимировичу - на квартиру *** 
та гр. Євдокимову Володимиру Олександровичу - на квартиру *** після 
реконструкції житлового будинку з розширенням за рахунок перебудови 
сараїв з розподілом на дві квартири по вул. Борканюка***, загальними 
площами:  

квартири № 1 -  222,1 м2, в тому числі житловою – 124,1 м2; 
квартири № 2 -  84 м2, в тому числі житловою – 39,5 м2. 

 з видачею двох свідоцтв. 
 
 І.7. Гр. Коблик Вероніці Петрівні – на житловий будинок (літ. Г, Г1) 
після реконструкції з розширенням літньої кухні по вул. Чехова*** , 
загальною площею 182,7 м2, в тому числі житловою 39 м2. 
 
 І.8. Гр. Товт Єлизаветі-Любові Миколаївні – на житловий будинок 
(літ. А, А1, А11) після реконструкції з розширенням на пл. Бабушкіна***,  
загальною площею 299,3 м2, в тому числі житловою 122,7 м2. 
 
 І.9. Гр. Волохович Єлизаветі Іванівні – на квартиру ***, влаштовану 
в мансардному поверсі над власною квартирою *** та на квартиру *** після 
реконструкції по вул. Кошицькій, 35, загальними площами: 
  квартири *** -  74 м2, в тому числі житловою – 23,5 м2; 

квартири *** -  52,8 м2, в тому числі житловою – 28,9 м2. 
 з видачею двох свідоцтв. 
 

І.10. Гр. Кадар Валерії Михайлівні – на  індивідуальний житловий 
будинок (літ. А)  по вул. Кленовій***, загальною площею 284,7 м2, в тому 
числі житловою – 92,7 м2.  

 
І.11. Гр. Ліушу Богдану Миколайовичу - на  індивідуальний 

житловий будинок (літ. А) з надвірними будівлями по вул. С. Клочурака***, 
загальною площею 248,1 м2, в тому числі житловою – 45,5 м2.  

 
І.12. Гр. Рошташу Вікентію Івановичу  - на житловий будинок      

(літ. Б) по вул. Чкалова***, загальною площею 27,7 м2, в тому числі 
житловою – 14,6 м2. 

 
ІІ. Внести зміни в рішення:   
 
ІІ.1. Пункт І.5. рішення виконкому від 16.05.2012р. №133, а саме:   

 
І.5. Закарпатській обласній раді (користувач – Закарпатський 

музей народної архітектури та побуту) – на адміністративну будівлю після 
реконструкції з надбудовою мансардного поверху по вул. Капітульній, 33"а", 
загальною площею 1219,8 м2. 

викласти в такій редакції: 



 
І.5. Територіальній громаді сіл, селищ, міст Закарпатської обл. 

(балансоутримувач – Закарпатський музей народної архітектури та 
побуту) – на адміністративну будівлю після реконструкції з надбудовою 
мансардного поверху по вул. Капітульній, 33"а", загальною площею 1219,8 
м2. 

 
  ІІ.1. Пункти 18-27 рішення виконкому від 13.06.2012р. №174 про 
реєстрацію права власності на 16-ти квартирний житловий будинок по вул. 
Собранецькій, 173"а" та видачі свідоцтва на право власності гр. Свиді Марті 
Михайлівні, а саме:  

 
18. На комору поз. I загальною площею 5,4 м2. 
19. На комору поз. II загальною площею 5,5 м2. 
20. На комору поз. III загальною площею 5,3 м2. 
21. На комору поз. IV загальною площею 5,6 м2. 
22. На коридор поз. V загальною площею 9,8 м2. 
23. На коридор поз. VI загальною площею 11,1 м2. 

    24. На комору поз. VII загальною площею 5,4 м2. 
    25. На комору поз. VIII загальною площею 5,3 м2. 

26. На комору поз. IX загальною площею 5,3 м2. 
27. На комору поз.  загальною площею 5,1 м2. 
 
викласти в такій редакції: 

  
 18-27. На комори та коридори поз. I - X загальною площею 63,8 м2. 
 
 
Міський голова                                                                                В. Погорелов 

 
 


