
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.09.2016       Ужгород     № 294 
 
 

Про видачу дублікатів свідоцтв  

про право власності на нерухоме майно 

 

 

 Керуючись статтями 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Тимчасового порядку видачі 

дубліката свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна, 

затвердженого рішенням виконкому № 266 від 23.08.2016р., розглянувши 

подані заяви та документи, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло:  

1.1. Гр. Ісаєвич Ганні Франтівні на квартиру *** у м. Ужгороді. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане виконавчим 

комітетом Ужгородської міської ради 09.02.2006р. на підставі рішення 

виконкому № 36 від 09.02.2006р., вважати недійсним. 

1.2. Гр. Вдовиній Олександрі Іванівні, Вдовиній Ользі Анатоліївні та 

Геллер Ганні на квартиру ***. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане виконавчим 

комітетом Ужгородської міської Ради народних депутатів 26.11.1997р. на 

підставі рішення виконкому № 180 від 26.11.1997р., вважати недійним. 

 

2. Видати дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно: 

2.1. На ім’я Петровцій Івана Юрійовича на квартиру *** у м. Ужгороді 

у зв’язку з оформленням спадщини.  

Втрачене свідоцтво серії СТА № 482684 від 25.06.2015р., видане 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на підставі рішення 

виконкому № 189 від 24.06.2015р., вважати недійсним. 

2.2. Гр. Тереняку Богдану Івановичу на житловий будинок *** у м. 

Ужгороді. 

Втрачене свідоцтво серії САС № 151819 від 12.12.2011р., видане 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на підставі рішення 

виконкому № 501 від 10.12.2008р., вважати недійсним. 

 



3. Внести зміни у свідоцтво про право власності на житло – квартиру 

***, видане міським фондом комунального майна 26.10.1994р. на підставі 

розпорядження голови фонду   № 38 від 26.10.1994р. на ім’я Проців І.Є., а 

саме по батькові «Евгенівні» читати «Євгенівні».   

  

4. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро» 

(Геворкян Д.С.) виготовити дублікати свідоцтв про право власності на 

об’єкти нерухомого майна та внести відповідні зміни. 

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до функціональних повноважень. 

 

 

 

Міський голова              Б.Андріїв 


