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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.05.2014       Ужгород               № 144 
 
 
Про поштові адреси, 
зміни до рішень. 
 
 Розглянувши клопотання  підприємств, організацій, інших  юридичних та 
фізичних осіб, відповідно до ч.6 ст.59 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та рішення виконкому від 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. Затвердити  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 
  

1. №3 на проектований житловий будинок по пров.Короленка, забудівник – 
гр.Готра Сергій Ілліч. 
  2. №2 «в»  на проектований заклад торгівлі по вул.Гагаріна, замовник – 
п/п Савицька Тетяна Олександрівна. 
  3. №25 «а» на магазин та приміщення побутового обслуговування  по 
вул.Фединця, замовник – гр.Покрівчак Маргарита Михайлівна. 
  4. Приміщення №1 на вбудовані торгово-офісні приміщення загальною 
площею 185,8 кв.м. по вул.Собранецькій,124,  власник  – гр.Гісем Наталія 
Володимирівна 
  5. №15 «в» на власну частину житлового будинку по вул.Бачинського, 
власник — гр.Кепіч Іван Васильович. 
  6. Приміщення №2 на торгові приміщення загальною площею 60,7 кв.м. по 
вул.Закарпатській №28, власник – гр.Розенбаум Оксана Степанівна. 
  7. Приміщення №3 на торгові приміщення загальною площею 69,7 кв.м.по 
вул.Закарпатській № 28, власник – гр.Розенбаум Оксана Степанівна. 

  8. №21 на проектований житловий будинок по вул.Мартона, власник – гр.Кіс 
Надія Юріївна 
 9.Приміщення №1 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.1) загальною 
площею 3,8 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 10. Приміщення №2 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.3) загальною 
площею 4,3 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 11. Приміщення №3 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.4) загальною 
площею 4,6 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 12. Приміщення №4 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.5) загальною 



площею 4,7 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 13. Приміщення №5 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.6) загальною 
площею 7,2 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 14. Приміщення №6 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.7) загальною 
площею 5,6 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 15. Приміщення №7 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.8) загальною 
площею 4,5 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 16. Приміщення №8 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.9) загальною 
площею 4,6 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 17. Приміщення №9 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.10) загальною 
площею 4,6 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 18. Приміщення №10 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.11) загальною 
площею 4,5 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 19. Приміщення №11 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.12) загальною 
площею 5,6 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 20. Приміщення №12 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.13) загальною 
площею 7,1 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 21. Приміщення №13 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.14) загальною 
площею 4,8 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 22. Приміщення №14 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.15) загальною 
площею 3,5 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 23. Приміщення №15 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.16) загальною 
площею 4,3 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 24. Приміщення №16 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.17) загальною 
площею 20,5 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 25. Приміщення №17 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.18) загальною 
площею 20,5 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 26. Приміщення №18 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.19) загальною 
площею 20,5 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 27. Приміщення №19 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.21) загальною 
площею 4,0 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 28. Приміщення №20 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.22) загальною 
площею 3,9 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 29. Приміщення №21 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.23) загальною 
площею 4,1 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 30. Приміщення №22 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.24) загальною 
площею 4,1 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 31. Приміщення №23 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.25) загальною 
площею 3,9 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 32. Приміщення №24 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.26) загальною 
площею 4,0 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 33. Приміщення №25 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.27) загальною 
площею 21,5 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 34. Приміщення №26 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.28) загальною 
площею 21,6 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
  

35. Приміщення №27 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.29) загальною 
площею 3,9 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 36. Приміщення №28 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.30) загальною 



площею 6,3 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 37. Приміщення №29 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.31) загальною 
площею 3,9 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 38. Приміщення №30 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.32) загальною 
площею 4,2 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 39. Приміщення №31 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.33) загальною 
площею 4,2 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 40. Приміщення №32 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.34) загальною 
площею 3,8 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 41. Приміщення №33 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.35) загальною 
площею 20,8 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 42. Приміщення №34 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.36) загальною 
площею 20,3 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 43. Приміщення №35 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.37) загальною 
площею 20,8 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 44. Приміщення №36 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.39) загальною 
площею 4,1 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 45. Приміщення №37 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.40) загальною 
площею 4,2 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 46. Приміщення №38 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.41) загальною 
площею 6,2 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 47. Приміщення №39 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.42) загальною 
площею 4,0 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 48. Приміщення №40 на нежитлові приміщення (секція 1, поз.43) загальною 
площею 3,9 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 49. Приміщення №41 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.2) загальною 
площею 4,58 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 50. Приміщення №42 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.3) загальною 
площею 10,04 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 51. Приміщення №43 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.4) загальною 
площею 3,03 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 52. Приміщення №44 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.6) загальною 
площею 19,43 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 53. Приміщення №45 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.7) загальною 
площею 26,9м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 54. Приміщення №46 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.10) загальною 
площею 26,9 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 55. Приміщення №47 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.11) загальною 
площею 19,43 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 56. Приміщення №48 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.13) загальною 
площею 10,0 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 57. Приміщення №49 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.16) загальною 
площею 4,71 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 58. Приміщення №50 на нежитлові приміщення (секція 2, поз.17) загальною 
площею 3,03 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
  

59. Приміщення №51 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.1) загальною 
площею 23,36 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 60. Приміщення №52 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.2) загальною 



площею 23,36 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 61. Приміщення №53 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.3) загальною 
площею 20,98 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 62. Приміщення №54 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.4) загальною 
площею21,23 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 63. Приміщення №55 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.5) загальною 
площею 21,53 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 64. Приміщення №56 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.7) загальною 
площею 3,6 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 65. Приміщення №57 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.8) загальною 
площею 3,63 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 66. Приміщення №58 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.9) загальною 
площею 4,63 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 67. Приміщення №59 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.10) загальною 
площею 6,83 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 68. Приміщення №60 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.11) загальною 
площею 4,09 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 69. Приміщення №61 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.12) загальною 
площею 4,61 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 70. Приміщення №62 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.14) загальною 
площею 4,11 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 71. Приміщення №63 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.16) загальною 
площею 4,18 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 72. Приміщення №64 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.17) загальною 
площею 4,43 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 73. Приміщення №65 на нежитлові приміщення (секція 3, поз.18) загальною 
площею 3,93 кв.м. по вул.Перемоги,177 “а”, власник — ЖБК “АНІТА”. 
 74. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення (поз.1,4,5) загальною площею 
140,8 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 75. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення (поз.2) загальною площею 
47,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 76. Приміщення № 3 на нежитлові приміщення (поз.3) загальною площею 
50,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 77. Приміщення № 4 на нежитлові приміщення (поз.6) загальною площею 
10,5 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 78.  Приміщення № 5 на нежитлові приміщення (поз.7) загальною площею 
10,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 79. Приміщення № 6 на нежитлові приміщення (поз.8) загальною площею 
13,8 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 80. Приміщення № 7 на нежитлові приміщення (поз.9) загальною площею 9,7 
кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 81. Приміщення № 8 на нежитлові приміщення (поз.10) загальною площею 
9,8 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 82. Приміщення № 9 на нежитлові приміщення (поз.11) загальною площею 
9,8 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
  

83. Приміщення №10 на нежитлові приміщення (поз.12) загальною площею 
9,7 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 84. Приміщення №11 на нежитлові приміщення (поз.13) загальною площею 



11,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 85. Приміщення № 12 на нежитлові приміщення (поз.14) загальною площею 
12,3 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 86. Приміщення № 13 на нежитлові приміщення (поз.15) загальною площею 
7,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 87. Приміщення № 14 на нежитлові приміщення (поз.16) загальною площею 
8,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 88. Приміщення № 15 на нежитлові приміщення (поз.17) загальною площею 
8,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 89. Приміщення № 16 на нежитлові приміщення (поз.18) загальною площею 
7,8 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 90. Приміщення № 17 на нежитлові приміщення (поз.19) загальною площею 
7,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 91. Приміщення № 18 на нежитлові приміщення (поз.20) загальною площею 
7,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 92. Приміщення № 19 на нежитлові приміщення (поз.23) загальною площею 
9,8 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 93. Приміщення № 20 на нежитлові приміщення (поз.24) загальною площею 
9,8 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 94. Приміщення № 21 на нежитлові приміщення (поз.25) загальною площею 
9,7 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 95. Приміщення № 22 на нежитлові приміщення (поз.26) загальною площею 
11,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 96. Приміщення № 23 на нежитлові приміщення (поз.27) загальною площею 
12,3 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 97. Приміщення № 24 на нежитлові приміщення (поз.28) загальною площею 
7,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 98. Приміщення № 25 на нежитлові приміщення (поз.29) загальною площею 
8,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 99. Приміщення № 26 на нежитлові приміщення (поз.30) загальною площею 
8,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 100. Приміщення № 27 на нежитлові приміщення (поз.31) загальною площею 
7,8 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 101. Приміщення № 28 на нежитлові приміщення (поз.32) загальною площею 
7,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 102. Приміщення № 29 на нежитлові приміщення (поз.33) загальною площею 
7,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 103. Приміщення № 30 на нежитлові приміщення (поз.34) загальною площею 
7,2 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус1, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 104.Приміщення № 1 на нежитлові приміщення (поз.1) загальною площею 
10,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 105.Приміщення № 2 на нежитлові приміщення (поз.2) загальною площею 
10,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 106.Приміщення № 3 на нежитлові приміщення (поз.3) загальною площею 
10,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
  

107. Приміщення № 4 на нежитлові приміщення (поз.4) загальною площею 
10,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 108. Приміщення № 5 на нежитлові приміщення (поз.5) загальною площею 



8,3 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 109. Приміщення № 6 на нежитлові приміщення (поз.6) загальною площею 
8,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 110. Приміщення № 7 на нежитлові приміщення (поз.7) загальною площею 
8,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 111. Приміщення № 8 на нежитлові приміщення (поз.8) загальною площею 
11,7 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 112. Приміщення № 9 на нежитлові приміщення (поз.9) загальною площею 
9,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 113. Приміщення № 10 на нежитлові приміщення (поз.10) загальною площею 
7,0 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 114. Приміщення № 11 на нежитлові приміщення (поз.11) загальною площею 
7,0 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 115. Приміщення № 12 на нежитлові приміщення (поз.12) загальною площею 
11,0 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 116. Приміщення № 13 на нежитлові приміщення (поз.13) загальною площею 
8,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 117. Приміщення № 14 на нежитлові приміщення (поз.14) загальною площею 
8,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 118. Приміщення № 15 на нежитлові приміщення (поз.15) загальною площею 
8,3 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 119. Приміщення № 16 на нежитлові приміщення (поз.16) загальною площею 
10,1 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 120. Приміщення № 17 на нежитлові приміщення (поз.17) загальною площею 
10,0 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 121. Приміщення № 18 на нежитлові приміщення (поз.18) загальною площею 
10,0 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 122. Приміщення № 19 на нежитлові приміщення (поз.19) загальною площею 
10,4 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан Юрійович. 
 123. Приміщення № 20 на нежитлові приміщення (поз.1-1) загальною 
площею 42,3 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан 
Юрійович. 
 124. Приміщення № 21 на нежитлові приміщення (поз.2-1, 3-1) загальною 
площею 71,5 кв.м. по вул.Богомольця,22 корпус2, власник — гр.Гозда Степан 
Юрійович.  
  

ІІ.Зміни до рішень: 
 
1. Враховуючи декларацію про готовність об’єкта до експлуатації 

№ЗК143141000450 від 10.04.2014р. у рішенні виконкому міської ради 16.04.2014р. 
№121 ТОВ «АНІТА» читати ЖБК «АНІТА». 

 
2.У зв'язку з технічною помилкою пункти №34-39 рішення виконкому міської 

ради  16.04.2014р. №119 викласти в наступній редакції: 
2.1. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею 37,9 кв.м. по 

вул.Богомольця №22 корпус 2, власник — гр. Гозда Степан Юрійович. 
2.2. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею 63,1 кв.м. по 

вул.Богомольця №22 корпус 2, власник — гр. Гозда Степан Юрійович. 
 2.3. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею 69,4 кв.м. по 



вул.Богомольця №22 корпус 2, власник — гр. Гозда Степан Юрійович. 
 2.4. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 38,1 кв.м. по 
вул.Богомольця №22 корпус 2, власник — гр. Гозда Степан Юрійович. 
 2.5. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею 61,2 кв.м. по 
вул.Богомольця №22 корпус 2, власник — гр. Гозда Степан Юрійович. 

2.6. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею 38,0 кв.м. по 
вул.Богомольця №22 корпус 2, власник — гр. Гозда Степан Юрійович. 
 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                      В.Щадей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


