
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

  27.06.2012      жгород                №  У      192     
 
 
 
Про надання поштової, 
тимчасової адреси. 
  
 
 Розглянувши клопотання  юридичних та фізичних осіб, відповідно до 
ст.52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення 
виконкому міської ради  від 16.06.2009р. №155 "Про надання поштової адреси 
та ведення адресного плану міста", з метою впорядкування нумерації існуючих 
та новостворених об'єктів нерухомого майна , виконком міської ради  
ВИРІШИВ : 
 
 
 1.Затвердити,  згідно з адресним планом міста,  поштові адреси : 
  
 
 1.1. №66 “а” по вул. Мукачівській  на магазин , власник —  
гр.Товтин Оксана Миколаївна. 
 1.2. №*** по вул. Каштановій на житловий будинок, власник —  
гр.Онисько Василь Іванович. 
 1.3. Квартира №*** по наб.Незалежності,1 на квартиру загальною 
площею 177,80 кв.м. , власник — ГО “Антикорупція”. 
 1.4.Квартира №*** по наб.Незалежності,1 на квартиру загальною площею 
169,90 кв.м., власник — гр.Волошин Олександр Іванович. 
 1.5. №***  по вул.Бачинського на 52/100 частин  житлового будинку, 
власник – гр. Попович Раїса Антонівна. 
 1.6.№***  по вул.Бачинського на 48/100 частин  житлового будинку, 
власник – гр. Попович Раїса Антонівна. 
 1.7. № ***  по вул.Українській на ½ частин житлового будинку, 
власник — гр. Бертич Роберт Йосифович. 
 1.8. № *** по вул.Українській на ½ частин житлового будинку, 
власник — гр. Бертич Віктор Йосипович. 



  
 
 
 2. Надати тимчасові адреси: 
  
 2.1. №*** по вул.Туряниці на недобудований житловий будинок , власник 
— гр.Пінджоля Валерія Антонівна.  
 2.2.  №*** по вул.Володимирській , на недобудовану будівлю соціального 
центру, власник — Благодійна організація “Римсько-католицький соціальний 
центр Марії Вард”.  
 2.3.№*** по вул.Лінтура, на недобудований 30-ти квартирний  
житловий будинок, власник — п/п Поляк Артур Іванович. 
 2.4.№*** по вул.Достоєвського, на проектований багатоквартирний 
житловий будинок , співвласники — гр.Геворкян Тігран Мікаелович,  
гр.Росоха Михайло Михайлович. 

2.5. № *** по вул.Запісочного на проектований житловий будинок у 
мкрн.”Червениця”, масив №2, поз.15,власник — гр.Король Ольга Павлівна. 
 2.6. № *** по вул. Гагаріна на недобудовану аптеку, власник – 
гр.Корначевський Олег Аркадійович. 
 2.7. №150 “а” по вул. Собранецькій на будівлі заводу, замовник –  
ДП радгосп-завод “Ужгородський”. 
 2.8. №321 по вул.Загорській на приміщення для техніки, замовник –  
ДП радгосп-завод “Ужгородський”. 
 2.9. №211 по вул.Загорській на коровник, замовник –  
ДП радгосп-завод “Ужгородський”. 
 2.10. №15 по пров.Гірському на приміщення кузні, замовник –  
ДП радгосп-завод “Ужгородський” 
   
 

 КП “Бюро технічної інвентаризації м.Ужгорода” внести необхідні 
зміни в технічну документацію. 

  
 
 
 
 
 
 

 Міський голова       В. Погорелов    


