
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

__15.08.2012_______     Ужгород                  №__254_______ 
 
 
Про реєстрацію права власності 
на новозбудовані об'єкти 
нерухомого майна 
 
 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. Зубковій Марії Кирилівні – на квартиру № *** після 
реконструкції з розширенням та розподілом на дві квартири власного 
житлового будинку по вул. ***, загальною площею ***, в тому числі 
житловою – ***. 
 
 І.2. Гр. Хайрутдінову Олександру Ільгамовичу – на житлові будинки 
(літ. А,А') після реконструкції з розширенням та (літ. Д) по вул. ***, 
загальними площами: 
 (літ. А,А') – ***, в тому числі житловою – ***; 

(літ. Д) – ***, в тому числі житловою – ***. 
 
І.3. Гр. Коваленко Надії Іванівні – на житловий будинок ( літ. А,А') 

після реконструкції з розширенням по вул. ***, загальними площами: 
(літ. А) – ***, в тому числі житловою – ***; 
(літ. А') – ***, в тому числі житловою – ***. 
 
І.4. Гр. Стецик Галині Василівні – на торгово-офісні приміщення 

після реконструкції власного нежитлового приміщення № *** по вул. ***, 
загальною площею ***. 

 



І.5. Гр. Ткачик Тетяні Степанівні – на торгові приміщення після 
реконструкції власних нежитлових приміщень № ***та № *** з надбудовою 
третього житлового поверху по вул. ***, загальною площею ***, в тому 
числі: 

торгова площа – ***; 
житлова площа – ***. 
 
І.6. Гр. Гаврилець Світлані Валеріївні – на житловий будинок (літ.А) 

з надвірними будівлями по вул. ***, загальною площею ***, в тому числі 
житловою – ***.  
 

І.7. Гр. Куценко Лесі Євстахіївні – на квартиру № *** після 
реконструкції з розширенням в об’ємі існуючого над квартирою горища по 
вул. ***, загальною площею ***, в тому числі житловою – ***. 

 
І.8. Гр. Дорогій Івану Івановичу, гр. Дорогій Маргариті Антонівні – 

на житловий будинок після реконструкції квартири № *** з надбудовою 
мансардного поверху по вул. Болотинській, ***, загальною площею ***, в 
тому числі житловою – ***. 

 
І.9. Гр. Гольчі Ганні Степанівні - на  індивідуальний житловий 

будинок (літ. А) з надвірними будівлями по вул. ***, загальною площею ***, 
в тому числі житловою – ***. 

І.9.1.  Згідно п. 3.3 Положення про залучення коштів фізичних та 
юридичних осіб на розвиток інженерно-транспортної та соціальної 
інфраструктури м. Ужгорода, затвердженого рішенням VI сесії міської ради 
VI скликання   №170 від 03.06.11р., зарахувати побудовані за власні кошти 
гр. Гольчі Г.С. позамайданчикові інженерні мережі як пайовий внесок у 
розвиток інфраструктури міста. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                               В. Погорелов 


