
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.09.2017       Ужгород     № 294 

 

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», 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 на ім’я Ряшко 

Оксани Дмитрівни, Ряшка Володимира Юрійовича, Ряшко Вікторії 

Володимирівни та Ряшко Олександри Володимирівни на квартиру № 27 у 

будинку № 60 по вул. Легоцького у м. Ужгороді. 

 Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 28.07.2004р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на підставі рішення 

виконкому № 213 від 28.07.2004р., вважати недійсним. 

 2. Видати дублікат свідоцтва про право власності на житло на ім’я 

Гончарова Сергія Миколайовича та Гончарової Ольги Василівни на квартиру № 

31 у будинку № 17 по вул. Заньковецької у м. Ужгороді. 

 Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 23.02.1994р. 

міським фондом комунального майна на підставі розпорядження голови фонду 

№ 2-ж від 23.02.1994р., вважати недійним. 

 3. Внести зміни у свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії 

САС № 177096, видане 24.12.2012р. виконавчим комітетом Ужгородської  

міської ради на квартиру № 2 у будинку № 279 по вул. Доманинській у                      

м. Ужгороді, а саме: «Шинкар Євген Борисович, Шинкар Костянтин Борисович» 

читати «Шинкарь Євген Борисович, Шинкарь Костянтин Борисович. 

4. Внести зміни у свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії 

САС № 177097, видане 24.12.2012р. виконавчим комітетом Ужгородської  

міської ради на квартиру № 1 у будинку № 279 по вул. Доманинській у                      

м. Ужгороді, а саме: «Шинкар Євген Борисович, Шинкар Костянтин Борисович» 

читати «Шинкарь Євген Борисович, Шинкарь Костянтин Борисович. 



5. Внести зміни у свідоцтво про право власності на житло, видане 

28.01.1998р. виконавчим комітетом Ужгородської міської Ради народних 

депутатів на квартиру № 26 у будинку № 43 на пр. Свободи у м. Ужгороді, а саме: 

«Маниця Олександру Володимировичу» читати «Маніца Олександру 

Володимировичу». 

6. Внести зміни у свідоцтво про право власності на житло, видане 

29.09.1993р. міським фондом комунального майна на будинок № 29 по          вул. 

Дворжака у м. Ужгороді, а саме: «Ільіну Олегу Парфірійовичу» читати «Ільїну 

Олегу Парфірйовичу».  

7. Комунальному підприємству «Архітектурно-планувальне бюро» 

(Геворкян Д.С.) виготовити дублікат свідоцтва про право власності на об’єкт 

нерухомого майна та внести відповідні зміни. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову.  

 

 

 

Міський голова             Б. Андріїв 


