
  
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

12.08.2015       Ужгород               № 247 
 
 
 Про поштові адреси, 
 зміни до рішення. 
 
 Розглянувши подані заяви , відповідно до частини 6 статті 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення виконкому  
21.08.2013р. №284 "Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та 
підтвердження поштових (юридичних) адрес об'єктам нерухомого майна в 
місті Ужгороді", з метою впорядкування нумерації існуючих та новостворених 
об'єктів нерухомого майна, виконком міської ради  ВИРІШИВ : 
  

 І.Присвоїти  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 
 
  1. Квартира №55 на житлові приміщення загальною площею 118,3 кв.м. 
по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
          2. Квартира №56 на житлові приміщення загальною площею 118,6 кв.м. 
по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
          3. Квартира №57 на житлові приміщення загальною площею 118,1 кв.м. 
по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
          4. Квартира №58 на житлові приміщення загальною площею 110,3 кв.м. 
по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 

5. Квартира №59 на житлові приміщення загальною площею 120,0 кв.м. 
по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
          6. Квартира №60 на житлові приміщення загальною площею 117,9 кв.м. 
по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
          7. Квартира №61 на житлові приміщення загальною площею 116,5 кв.м. 
по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
          8. Квартира №62 на житлові приміщення загальною площею 115,5 кв.м. 
по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
          9. Приміщення №46 на нежитлові приміщення загальною площею  
40,4 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
          10. Приміщення №47 на нежитлові приміщення загальною площею  
26,3 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
            

   11. Приміщення №48 на нежитлові приміщення загальною площею  
28,1 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
             12. Приміщення №49 на нежитлові приміщення загальною площею  



28,1 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
             13. Приміщення №50 на нежитлові приміщення загальною площею  
26,3 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
             14. Приміщення №51 на нежитлові приміщення загальною площею  
47,2 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
             15. Приміщення №52 на нежитлові приміщення загальною площею  
5,2 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
             16. Приміщення №53 на нежитлові приміщення загальною площею  
5,2 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 
             17. Приміщення №54 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,6 кв.м. по вул.Осипенка,28, замовник – ЖБК «Вишневий сад». 

   18. Приміщення № 1 на нежитлове приміщення (поз. 1), загальною 
площею 44,5 кв. м., по вул. Підградській, № 31, замовник – гр.Михайловський 
Юрій Миколайович. 
 19. Приміщення № 2 на нежитлове приміщення (гараж поз. 2), 
загальною площею 16,6 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 20. Приміщення № 3 на нежитлове приміщення (гараж поз. 3), 
загальною площею 16,6 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 21. Приміщення № 4 на нежитлове приміщення (гараж поз. 4), 
загальною площею 16,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 22. Приміщення № 5 на нежитлове приміщення (гараж поз. 5), 
загальною площею 16,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 23. Приміщення № 6 на нежитлове приміщення (гараж поз. 6), 
загальною площею 16,1 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 24. Приміщення № 7 на нежитлове приміщення (гараж поз. 7), 
загальною площею 16,1 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 25. Приміщення № 8 на нежитлове приміщення (гараж поз. 8), 
загальною площею 16,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 26. Приміщення № 9 на нежитлове приміщення (гараж поз. 9), 
загальною площею 16,4 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 27. Приміщення № 10 на нежитлове приміщення (гараж поз. 10), 
загальною площею 16,6 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 28. Приміщення № 11 на нежитлове приміщення (гараж поз. 11), 
загальною площею 16,7 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 29. Приміщення № 12 на нежитлове приміщення (гараж поз. 12), 
загальною площею 16,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 



 30. Приміщення № 13 на нежитлове приміщення (гараж поз. 13), 
загальною площею 16,4 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 31. Приміщення № 14 на нежитлове приміщення (поз. 14), загальною 
площею 18,5 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський 
Юрій Миколайович. 
 32. Приміщення № 15 на нежитлове приміщення (поз. 17), загальною 
площею 38,2 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський 
Юрій Миколайович. 
 33. Приміщення № 16 на нежитлове приміщення (кладова поз. 19), 
загальною площею 8,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 34. Приміщення № 17 на нежитлове приміщення (кладова поз. 20), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 35. Приміщення № 18 на нежитлове приміщення (кладова поз. 21), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 36. Приміщення № 19 на нежитлове приміщення (кладова поз. 22), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 37. Приміщення № 20 на нежитлове приміщення (кладова поз. 23), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 38. Приміщення № 21 на нежитлове приміщення (кладова поз. 24), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 39. Приміщення № 22 на нежитлове приміщення (кладова поз. 25), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 40. Приміщення № 23 на нежитлове приміщення (кладова  поз. 26), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 41. Приміщення № 24 на нежитлове приміщення (кладова поз. 27), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 42. Приміщення № 25 на нежитлове приміщення (кладова поз. 28), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 43. Приміщення № 26 на нежитлове приміщення (кладова  поз. 29), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 44. Приміщення № 27 на нежитлове приміщення (кладова  поз. 30), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 



 45. Приміщення № 28 на нежитлове приміщення (кладова поз. 31), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 46. Приміщення № 29 на нежитлове приміщення (кладова поз. 32), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 47. Приміщення № 30 на нежитлове приміщення (кладова поз. 33), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 48. Приміщення № 31 на нежитлове приміщення (кладова поз. 34), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 49. Приміщення № 32 на нежитлове приміщення (кладова поз. 35), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 50. Приміщення № 33 на нежитлове приміщення (кладова поз. 36), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 51. Приміщення № 34 на нежитлове приміщення (кладова поз. 37), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 52. Приміщення № 35 на нежитлове приміщення (кладова  поз. 38), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник –
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 53. Приміщення № 36 на нежитлове приміщення (кладова поз. 39), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 54. Приміщення № 37 на нежитлове приміщення (кладова поз. 40), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 55. Приміщення № 38 на нежитлове приміщення (кладова поз. 41), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 56. Приміщення № 39 на нежитлове приміщення (кладова поз. 42), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 57. Приміщення № 40 на нежитлове приміщення (кладова поз. 43), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 58. Приміщення № 41 на нежитлове приміщення (кладова поз. 44), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 59. Приміщення № 42 на нежитлове приміщення (кладова поз. 45), 
загальною площею 8,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 



 60. Приміщення № 43 на нежитлове приміщення (кладова поз. 46), 
загальною площею 11,3кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – 
гр.Михайловський Юрій Миколайович. 
 61. Приміщення № 44 на магазин (поз. 1-1,1-2,1-31), загальною 
площею 165 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський 
Юрій Миколайович. 
 62. Приміщення № 45 на магазин (поз. 1-3), загальною площею  
211,7 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 63. Приміщення № 46 на магазин (поз. 2-1,2-2,2-3), загальною площею  
186,5кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 64. Приміщення № 47 на магазин (поз. 3-1,3-2,3-3), загальною площею  
167,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 65. Квартира № 1на житлові приміщення загальною площею  
96,8 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 66. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею  
77,7 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 67. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею  
48,4 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 68. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею  
96,3 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 69. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею  
78,0 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 70. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею  
48,4 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 71. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею  
99,2 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 72. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею  
78,2 кв. м., по вул. Підградській  № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 73. Квартира № 9 на житлові приміщення загальною площею  
50,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
  
 
 74. Квартира № 10 на житлові приміщення загальною площею  
91,8 кв. м., по вул. Підградській № 31 замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 



 75. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею  
90,6 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 76. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею  
50,6 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 77. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею  
74,2 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 78. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею  
83,8 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 79. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею  
62,4 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 80. Квартира № 16 на житлові приміщення загальною площею  
47,4 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 81. Квартира № 17 на житлові приміщення загальною площею  
73,6 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 82. Квартира № 18 на житлові приміщення загальною площею  
83,1 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 83. Квартира № 19 на житлові приміщення загальною площею  
58,8 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 84. Квартира № 20 на житлові приміщення загальною площею  
50,7 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 85. Квартира № 21 на житлові приміщення загальною площею  
74,7 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 86. Квартира № 22 на житлові приміщення загальною площею  
146,8 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 87. Квартира № 23 на житлові приміщення загальною площею  
114,5 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 88. Квартира № 24 на житлові приміщення загальною площею  
84,5 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
  
 
 89. Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею  
81,4 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 



 90. Квартира № 26 на житлові приміщення загальною площею  
98,8 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 91. Квартира № 27 на житлові приміщення загальною площею  
59,6 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 92. Квартира № 28 на житлові приміщення загальною площею  
79,5 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 93. Квартира № 29 на житлові приміщення загальною площею  
96,1 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 94. Квартира № 30 на житлові приміщення загальною площею  
55,4 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 95. Квартира № 31 на житлові приміщення загальною площею  
80,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 96. Квартира № 32 на житлові приміщення загальною площею  
98,3 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 97. Квартира № 33 на житлові приміщення загальною площею  
103,7 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 98. Квартира № 34 на житлові приміщення загальною площею  
62,2 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 99. Квартира № 35 на житлові приміщення загальною площею  
73,8 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
     100. № 27 на багатоквартирний житловий будинок по вул. Єньковська, 
замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
              101. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею  
69,6 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

      102. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею  
53,5 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
              103. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею  
69,4 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

      104. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею  
70,2 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

      105. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею  
54,3 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

       
 
    106. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею  

70,1 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
      107. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею  



69,8 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
             108. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею  
53,0 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     109. Квартира № 9 на житлові приміщення загальною площею  
69,8 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     110. Квартира № 10 на житлові приміщення загальною площею  
88,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     111. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею  
34,0 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     112. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею  
70,6 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     113. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею  
88,6 кв.м.,  по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     114. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею  
34,0 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     115. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею  
70,1 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
             116. Квартира № 16 на житлові приміщення загальною площею  
89,3 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     117. Квартира № 17 на житлові приміщення загальною площею  
34,6 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     118. Квартира № 18 на житлові приміщення загальною площею  
70,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     119. Квартира № 19 на житлові приміщення загальною площею  
89,1 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     120. Квартира № 20 на житлові приміщення загальною площею  
34,0 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     121. Квартира № 21 на житлові приміщення загальною площею  
70,5 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     122. Квартира № 22 на житлові приміщення загальною площею  
88,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     123. Квартира № 23 на житлові приміщення загальною площею  
33,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     124. Квартира № 24 на житлові приміщення загальною площею  
70,0 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
             125. Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею  
88,6 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     126. Квартира № 26 на житлові приміщення загальною площею  
33,8 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     127. Квартира № 27 на житлові приміщення загальною площею  
70,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     128. Квартира № 28 на житлові приміщення загальною площею  
71,7 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

      
    129. Квартира № 29 на житлові приміщення загальною площею  

53,3 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
     130. Квартира № 30 на житлові приміщення загальною площею  



71,3 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
     131. Квартира № 31 на житлові приміщення загальною площею  

69,8 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
     132. Квартира № 32 на житлові приміщення загальною площею  

52,1 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
     133. Квартира № 33 на житлові приміщення загальною площею 

71,1 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
     134. Квартира № 34 на житлові приміщення загальною площею  

69,4 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
     135. Квартира № 35 на житлові приміщення загальною площею  

53,5 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
             136. Квартира № 36 на житлові приміщення загальною площею  
70,5 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     137. Приміщення № 1 на кладову (поз. 1), загальною площею  
37,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     138. Приміщення № 2 на кладову (поз. 2), загальною площею  
24,7 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     139. Приміщення № 3 на кладову (поз. 3), загальною площею  
54,1 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     140. Приміщення № 4 на кладову (поз. 4), загальною площею  
24,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     141. Приміщення № 5 на кладову (поз. 5), загальною площею  
37,6 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     142. Приміщення № 6 на кладову (поз. 6), загальною площею  
37,6 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     143. Приміщення № 7 на кладову (поз. 7), загальною площею  
24,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     144. Приміщення № 8 на кладову (поз. 8), загальною площею  
56,2 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     145. Приміщення № 9 на кладову (поз. 9), загальною площею  
24,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
             146. Приміщення № 10 на кладову (поз. 10), загальною площею  
37,6 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     147. Приміщення № 11 на кладову (поз. 11), загальною площею  
37,8 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     148.Приміщення № 12 на кладову (поз. 12), загальною площею  
24,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     149.Приміщення № 13 на кладову (поз. 13), загальною площею  
53,9 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
             150.Приміщення № 14 на кладову (поз. 14), загальною площею  
25,2 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 

     151.Приміщення № 15 на кладову (поз. 15), загальною площею  
37,8 кв.м., по вул. Єньковська, 27, замовник – ЖБК “Озерний Край”. 
              

   152. №5 на проектований житловий будинок по вул.Штернберга, 
замовник – гр.Серегола Іванна Федорівна.   

   153. №2 «б» на гуртожиток по вул.Дунаєвського, замовник – 



Закарпатське обласне товариство ромів «Романі Чгіб». 
   154. Квартира №18 на проектовану реконструкцію квартири загальною 

площею 38,80 кв.м. по вул.Кошицькій,35, замовник – гр.Собко Марина 
Анатоліївна. 
    155. Квартира №18 «а» на проектовану реконструкцію мансарди під 
квартиру загальною площею 60,30 кв.м. по вул.Кошицькій,35, замовник – 
гр.Собко Марина Анатоліївна. 

   156. Приміщення №18 на нежитлові приміщення загальною площею  
17,7 кв.м. по вул.Собранецькій,173 «в», власник – гр.Свида Марта 
Михайлівна. 
             157. Приміщення №5 на офісні приміщення загальною площею  
31,0 кв.м. по вул.Корзо №6, власник – ТОВ «Сертадо». 
             158. Приміщення №1 на частину банківської установи загальною 
площею 312,0 кв.м.на пл.Театральній№3, власник – ТОВ «Сертадо». 
    159. №8 «б» на ЦРП – 1 по вул.Новака, замовник –  
ПАТ «Закарпаттяобленерго». 
    160. №14 «б» на житловий будинок по вул.Антонівській, власник – 
гр.Радь Тамара Володимирівна. 
     161. Квартира №3 загальною площею 49,30 кв.м. по вул.8-Березня,28, 
замовник – Територіальна громада м.Ужгорода в особі Ужгородської міської 
ради. 
 
          ІІ. Зміни до рішення: 
          1. Пункт 26 рішення виконкому міської ради №222 від 22.07.2015р.,а 
саме: 
         - Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
57,2 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59», викласти в наступній редакції:  

- Приміщення №2 на нежитлові приміщення загальною площею  
57,2 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59». 
           2. Пункт 27 рішення виконкому міської ради №222 від 22.07.2015р.,а 
саме: 
          - Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
57,1 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59», викласти в наступній редакції: 

- Приміщення №3 на нежитлові приміщення загальною площею  
57,1 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59». 
           
 
 
 
 

    3. Пункт 28 рішення виконкому міської ради №222 від 22.07.2015р.,а  
саме: 

- Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  



52,3 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59», викласти в наступній редакції: 

- Приміщення №4 на нежитлові приміщення загальною площею  
52,3 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59». 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                    В.Погорелов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


