
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

21.03.2018    Ужгород     № 83 

 

Про видачу дубліката 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 на ім’я 

Нікітчук Катерини Трохимівни, Нікітчука Василя Івановича та Нікітчука 

Олександра Васильовича на квартиру № 9 у будинку № 7 «а» по                  вул. 

Керченській у м. Ужгороді. 

Втрачене свідоцтво про право власності на житло, видане 26.12.2001 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради на підставі рішення 

виконкому від 26.12.2001 р. № 242, вважати недійсним.  

2. Видати ліквідаційній комісії Управління Міністерства внутрішніх 

справ України в Закарпатській області дублікат свідоцтва про право власності 

на будівлю № 12 по вулиці Стефаника у м. Ужгороді.    

Втрачене  свідоцтво про право власності, видане виконкомом 

Ужгородської міської ради 21.06.2000 р. на підставі розпорядження голови 

глави міської управи від 18.03.1994 р. № 111, вважати недійним.  

3. Видати ліквідаційній комісії Управління Міністерства внутрішніх 

справ України в Закарпатській області дублікат свідоцтва про право власності 

на будівлю № 3 по вул. Можайського у м. Ужгороді. 

Свідоцтво про право власності, видане виконавчим комітетом 

Ужгородської міської ради 14.10.1999 р. на підставі рішення Ужгородської 

міської ради від 23.07.1999 р. № 119, вважати недійним.  

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

Мольчака Василя Корнійовича, Мольчак Валентини Дмитрівни, Мольчака 



Тараса Васильовича та Мольчак Юліанни Тарасівни на квартиру № 20 у 

будинку № 72 по вул. Грушевського у м. Ужгороді.  

Свідоцтво про право власності на житло, видане виконавчим комітетом 

Ужгородської міської ради 24.07.2002 р. на підставі рішення виконкому від 

24.07.2002 р. № 228, вважати недійсним. 

5. Внести зміни у свідоцтво про право власності на цегляний гараж      № 

54, розташований на території АГК «Мрія» по вул. Богомольця у               м. 

Ужгороді, видане 19.05.1998 р. виконавчим комітетом Ужгородської  міської 

ради, а саме «Яушеву Айрату Канзелгілимовичу» читати «Яушеву Айрату 

Канзелгилимовичу». 

6. Внести зміни у дублікат свідоцтва про право власності на квартиру   № 

39 у будинку № 2/16 по вул. Міцкевича у м. Ужгороді, виданий     14.12.2016 р. 

виконавчим комітетом Ужгородської міської ради, а саме «Лізанцю Олександру 

Івановичу» читати «Лизанцю Олександру Івановичу».  

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 заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова          Б. Андріїв 


