
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.04.2015       Ужгород               № 149 
 
 
Про поштові адреси 
 
 
 Розглянувши подані заяви , відповідно до частини 6 статті 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення виконкому  
21.08.2013 №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 : 
  

 Присвоїти  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 
 

  1. Квартира №6 «а»  на  житлові приміщення загальною площею  
82,80 кв.м. по наб.Незалежності,21 під’їзд 7, замовник  – гр.Кеслер Еміль 
Томашевич. 
 2.  №94 «а»  на  власний житловий будинок по вул.Другетів, власник – 
гр.Туровцій Аннамарія Степанівна.  

3.  №14 «а»  на  комерційно-житлову будівлю по вул.Фединця, замовник 
– гр.Немеш Петро Федорович. 

4. Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею  
64,10 кв.м. по вул.Фединця,14 «а», замовник – гр. Немеш Петро Федорович . 

5. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею  
63,50 кв.м. по вул.Фединця,14 «а», замовник – гр. Немеш Петро Федорович . 

6. Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею  
62,80 кв.м. по вул.Фединця,14 «а», замовник – гр. Немеш Петро Федорович . 

7.  Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею  
57,8 кв.м. по вул.Фединця,14 «а», замовник – гр. Немеш Петро Федорович . 

8. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
185,70  кв.м. по вул.Фединця,14 «а», замовник – гр. Немеш Петро Федорович . 

9. Приміщення №2 на нежитлові приміщення загальною площею  
142,70  кв.м. по вул.Фединця,14 «а», замовник – гр. Немеш Петро Федорович . 

10. Приміщення №8 «а» на нежитлові приміщення загальною площею  
66,50  кв.м. по вул.Корзо,13, замовник – гр. Ткачик Тетяна Степанівна. 

11. Квартира №8  на  житлові приміщення загальною площею  
56,40  кв.м. по вул.Корзо,13, замовник – гр. Ткачик Тетяна Степанівна. 



12. Квартира №10 на  житлові приміщення загальною площею  
64,40 кв.м. по вул.Корзо,13, замовник – гр. Ткачик Тетяна Степанівна. 

13. Квартира №10 «а» на  житлові приміщення загальною площею  
66,10  кв.м. по вул.Корзо,13, замовник – гр. Ткачик Тетяна Степанівна. 

14.  №97на проектований житловий будинок по вул.Тлехаса, замовник – 
гр. Руснак Ян Янович. 

15.№19«а» на проектовану реконструкцію власної квартири з 
виділенням в окреме будинковолодіння на пл.Ш.Петефі, замовник –  
гр. Вересюк Ірина Миколаївна. 

16. №110 «б» на медичний центр  по вул.Собранецькій, замовник –  
гр. Русин Віталій Васильович. 

17.  №37«а» на ½ частину житлового будинку по вул.Загорській, власник 
– гр. Кидора Мирослав Іванович. 
 18. №10 «в» на багатоквартирний житловий будинок по вул.П.Лінтура, 
замовник – ТОВ «Сервус». 
 19. Квартира №1  на житлові приміщення загальною площею 55,10 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 

20. Квартира №2  на житлові приміщення загальною площею 47,40 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 21. Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею 36,40 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 22. Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею 56,80 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 23. Квартира №5  на житлові приміщення загальною площею 46,50 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 24. Квартира №6  на житлові приміщення загальною площею 35,50 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 25. Квартира №7 на житлові приміщення загальною площею 56,90 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 26. Квартира №8 на житлові приміщення загальною площею 79,80 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 27. Квартира №9  на житлові приміщення загальною площею 56,70 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 28. Квартира №10 на житлові приміщення загальною площею 46,40 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 29. Квартира №11 на житлові приміщення загальною площею 35,20 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 



ТОВ «Сервус». 
 30. Квартира №12 на житлові приміщення загальною площею 56,70 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 31. Квартира №13 на житлові приміщення загальною площею 46,80 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 32. Квартира №14 на житлові приміщення загальною площею 35,40 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 33. Квартира №15 на житлові приміщення загальною площею 110,8 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 34. Квартира №16 на житлові приміщення загальною площею 93,60 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 35. Квартира №17 на житлові приміщення загальною площею 75,20 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 36. Квартира №18 на житлові приміщення загальною площею 60,30 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 37. Квартира №19 на житлові приміщення загальною площею 65,50 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 38. Квартира №20 на житлові приміщення загальною площею 48,0 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 39. Квартира №21 на житлові приміщення загальною площею 35,6 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 40. Квартира №22 на житлові приміщення загальною площею 59,3 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 41. Квартира №23 на житлові приміщення загальною площею 63,6 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 42. Квартира №24 на житлові приміщення загальною площею 48,70 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 43. Квартира №25 на житлові приміщення загальною площею 36,3 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
  
 

44. Квартира №26 на житлові приміщення загальною площею 60,20 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 



ТОВ «Сервус». 
 45. Квартира №27 на житлові приміщення загальною площею 65,20 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 46. Квартира №28 на житлові приміщення загальною площею 46,90 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 47. Квартира №29 на житлові приміщення загальною площею 36,50 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 48. Квартира №30 на житлові приміщення загальною площею 59,70 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 49. Квартира №31 на житлові приміщення загальною площею 65,10 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 50. Квартира №32 на житлові приміщення загальною площею 49,20 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 52. Квартира №33 на житлові приміщення загальною площею 36,50 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 53. Квартира №34 на житлові приміщення загальною площею 59,20 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 54. Квартира №35 на житлові приміщення загальною площею 65,0 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 55. Квартира №36 на житлові приміщення загальною площею 49,50 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 56. Квартира №37 на житлові приміщення загальною площею 36,60 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 57. Квартира №38 на житлові приміщення загальною площею 116,6 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 58. Квартира №39 на житлові приміщення загальною площею 129,6 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
 59. Квартира №40 на житлові приміщення загальною площею 97,4 0кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 
ТОВ «Сервус». 
  
 

60. Квартира №41 на житлові приміщення загальною площею 71,30 кв.м. 
у багатоквартирному житловому будинку по вул.П.Лінтура, 10 «в», замовник – 



ТОВ «Сервус». 
 61. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
156,1 кв.м. по вул.Острівній,9 «а», власник – гр. Вакаров Василь Михайлович. 
 62. Приміщення №2 на нежитлові приміщення загальною площею  
354,7 кв.м. по вул.Острівній,9 «а», власник – гр. Вакаров Василь Михайлович. 
 
Міський голова                                                             В.Погорелов 

 
 


