
 Додаток № 2 

до Наказу управління 

державного архітектурно-

будівельного контролю 

виконавчого комітету 

Ужгородської міської ради 

№ 3 від 02 грудня 

2021року 

 

 

Перелік 
об’єктів будівництва, які були виключені з Графіку проведення планових 

перевірок Управління державного архітектурно-будівельного контролю 

Ужгородської міської ради на 2022 рік 

 

№ 

п/п 

Реєстраційний 

номер і дата 

реєстрації 

дозвільного 

документа 

Назва об’єкта будівництва, його 

адреса та місцерозташування 

Клас 

наслід-

ків 

об’єкта 

Замовник 

об’єкта 

будівництва 

Підстава виключення з 

Графіку 

1 
ЗК012201119667 

13.05.2021р. 

«Будівництво багатоквартирних 

житлових будинків з приміщеннями 

комерційного призначення по  

вул. Олександра Богомольця, 39  

в м. Ужгороді» 

адреса: вул. Олександра Богомольця, 

39, м. Ужгород, Ужгородська 

територіальна громада, Ужгородський 

р-н, Закарпатська обл., зем. діл. 

2110100000:22:001:0102 

СС2 ПП «АВС-Сервіс» 

На об’єкті будівництва вже 

проводилась планова пере-

вірка: 15.11.21. - 26.11.21р. 

2 
ЗК012201105192 

26.08.2021р. 

«Будівництво торгово-розважального 

центру» 

адреса: вул. Тімірязєва Климента, 12 Б, 

м. Ужгород, Ужгородська територіальна 

громада, Ужгородський р-н, 

Закарпатська обл., зем. діл. 

2110100000:33:001:0298 

СС2 

ОК «Житлово-

будівельний 

кооператив 

«Кошицька» 

Об’єкт будівництва зданий в 

експлуатацію. Сертифікат 

готовності: ЗК122211115271 

від 26.11.2021р. 

3 

 

ЗК112201851512 

28.09.2021р. 

«Будівництво комерційно-житлового 

комплексу на орендованій земельній 

ділянці (І, ІІ пускові комплекси) в 

місті Ужгород по вулиці Баб’яка, б/н» 

Коригування» 

адреса: вул. Баб’яка, б/н, м. Ужгород, 

Ужгородська територіальна громада, 
Ужгородський р-н, Закарпатська обл., 

зем. діл. 2110100000:23:001:0010 

СС2 

ТОВ 

"ЗАКАРПАТСЬК

А БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ" 

Об’єкт будівництва зданий в 

експлуатацію. Сертифікат 

готовності: ЗК122211018554 

від 01.11.2021р. 

4 
ЗК112191851064 

19.08.2021р. 

«Будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями комерційного 

призначення в м. Ужгороді, м-н 

Боздош. Коригування» 

адреса: вул. Возз’єднання, 7,  

СС2 

ОК «Житлово-

будівельний 

кооператив 

«СІЛЬВЕР 

ПАРК» 

Об’єкт будівництва зданий в 

експлуатацію. Сертифікат 

готовності: ЗК122211007153 
від 21.10.2021р. 



м. Ужгород, Ужгородська територіальна 

громада, Ужгородський р-н, 

Закарпатська обл., зем. діл. 

2110100000:24:001:0478 

5 
ЗК08220100547 

29.09.2021р. 

«Будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями комерційного 

призначення по вул. Возз’єднання, 7, 

в м. Ужгороді. Коригування» 

адреса: вул. Возз’єднання, 7,  
м. Ужгород, Ужгородська територіальна 

громада, Ужгородський р-н, 

Закарпатська обл., зем. діл. 

2110100000:24:001:0478 

СС2 

ОК «Житлово-

будівельний 

кооператив 

«СІЛЬВЕР 

ПАРК» 

Об’єкт будівництва зданий в 

експлуатацію. Сертифікат 

готовності: ЗК122211007153 
від 21.10.2021р. 

6 
ЗК112201480642 

07.05.2021р. 

«Реконструкція з розширенням 

будівлі ТП-35  

в м. Ужгород» 

адреса: вул. Небесної Сотні, 5,  

м. Ужгород, Ужгородська територіальна 

громада, Ужгородський р-н, 

Закарпатська обл., зем. діл. 

2110100000:06:001:0260, 

2110100000:06:001:0259 

СС2 
ПАТ 

«ЗАКАРПАТТЯО

БЛЕНЕРГО» 

Об’єкт будівництва зданий в 

експлуатацію. Сертифікат 

готовності: ЗК122210726674 

від 28.07.2021р. 

7 
ЗК012201204340 

04.12.2020р. 

«Реконструкція приміщення в 

торговому центрі під магазин 

продовольчих та непродовольчих 

товарів за адресою: Закарпатська 

область, м. Ужгород, вул. 8 Березня, 

будинок, 48, приміщення 2» 

адреса: вул. 8 Березня, 48, прим. 2,  

м. Ужгород, Ужгородська територіальна 

громада, Ужгородський р-н, 
Закарпатська обл.,  

СС2 
ТОВ «АТБ-

МАРКЕТ» 

Об’єкт будівництва зданий в 

експлуатацію. Сертифікат 

готовності: ЗК122201228853 

від 04.01.2021р. 

 

 

Начальник управління          Олександра ЗОТОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


