
  
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.07.2015       Ужгород               № 222 
 
 Про поштові адреси 
 
 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 : 
  

 Присвоїти  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 
 
1.  №16 «а» на проектований житловий будинок по вул.Довгій ,  

замовник – гр.Лацко Валерія Дезидерівна. 
2. Приміщення №1 на кафе загальною площею 70,0 кв.м.  

по вул.Перемоги,20, власник – гр.Вірван Михайло Михайлович. 
3. Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 150,8 кв.м.  

по вул.Транспортній,21, власник – гр.Новак Наталія Василівна. 
4. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 115,0 кв.м.  

по вул.Транспортній,21, власник – гр.Новак Наталія Василівна. 
 5.№27 «а» на проектований житловий будинок по вул.Українській, 
замовник – гр.Вадасько Андрій Юлійович.  
         6. Приміщення №6 «б» на кафе загальною площею 54,5 кв.м. на 
пл.Ш.Петефі,25, замовник – гр.Кулик Оксана Миколаївна. 
        7. №30 «а» на проектований житловий будинок по вул.Бачинського, 
замовник – гр. Бучко Єва Адальбертівна. 

8. №59 «а» на багатоквартирний житловий будинок по 
вул.Володимирській, замовник – ЖБК «По Володимирській 59».  
         9.  Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 65,1 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 

10. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 39,6 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 
 11. Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею 39,4 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 
 12. Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею 64,9 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 

13. Квартира №5 на житлові приміщення загальною площею 65,2 кв.м.  



по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 
14. Квартира №6 на житлові приміщення загальною площею 39,5 кв.м.  

по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 
15. Квартира №7 на житлові приміщення загальною площею 39,6 кв.м.  

по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 
 16.  Квартира №8 на житлові приміщення загальною площею 64,4 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 

17. Квартира №9 на житлові приміщення загальною площею 64,9 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 
 18. Квартира №10 на житлові приміщення загальною площею 39,5 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 
 19. Квартира №11 на житлові приміщення загальною площею 39,7 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 

20. Квартира №12 на житлові приміщення загальною площею 64,5 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 

21. Квартира №13 на житлові приміщення загальною площею 65,2 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 

22. Квартира №14 на житлові приміщення загальною площею 39,7 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 

23. Квартира №15 на житлові приміщення загальною площею 39,7 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 

24. Квартира №16 на житлові приміщення загальною площею 64,6 кв.м.  
по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По Володимирській 59». 
 25. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
52,6 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59». 
 26. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
57,2 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59». 
 27. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
57,1 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59». 
 28. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
52,3 кв.м. по вул.Володимирській,59 «а», замовник – ЖБК «По 
Володимирській 59». 
   
              
 
 
Міський голова                                                                    В.Погорелов  
 
 


