
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

07.08.13       Ужгород               № 263 
 
 

Про надання погодження 
на внутрішнє перепланування  
і переобладнання житлових приміщень  
(квартир) 
 
        Розглянувши клопотання фізичних осіб, враховуючи рекомендації                                
комісій з розгляду заяв про надання вихідних даних на будівництво, 
реконструкцію, на підставі ст. 31 п. 9 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", ст. 100 Житлового Кодексу та  згідно із Законом 
України "Про регулювання містобудівної діяльності",  виконком міської ради   
ВИРІШИВ: 

 
 
Надати погодження на внутрішнє перепланування і переобладнання 

житлових приміщень (квартир):  
 
1. Гр. *** Василю Васильовичу, гр. *** Олександру Вікторовичу, гр. 

*** Вікторії Василівні, гр. *** Ірині Федорівні – на внутрішнє 
перепланування власної квартири № 19 по вул. Можайського, 30. 
           2. Гр. *** Вячеславу Олександровичу – на внутрішнє перепланування 
власної квартири № 44 по пр. Свободи, 39. 
 
           3. Гр. *** Світлані Юріївні – на внутрішнє перепланування власної 
квартири № 1 по вул. Легоцького, 64. 
 
           4. Гр. *** Марії Іванівні - на внутрішнє перепланування власної 
квартири № 14 по вул. Грушевського, 27. 
 



           5. Гр. *** Володимиру Михайловичу, гр. *** Любові Михайлівні, 
гр. *** Ярославі Володимирівні, гр. *** Ірині Володимирівні - на 
внутрішнє перепланування власної квартири № 44 по вул. 8 Березня, 37. 
 
           6. Гр. *** Мирославі Іванівні, гр. *** Віктору Вікторовичу - на 
внутрішнє перепланування власної квартири № 83 по вул. Сечені, 33. 
 
           7. Гр. *** Віктору Вікторовичу - на внутрішнє перепланування 
власної квартири № 27 по вул. Шумній,22. 
            
            8. Гр. *** Анастасії Юріївні, гр. *** Андрію Ференцовичу, гр. *** 
Андріані Андріївні, гр. *** Алісі Андріївні - на внутрішнє перепланування 
власної квартири № 3 по вул. Канальній,27. 
            
           9. Гр. *** Мирославу Юрійовичу – на внутрішнє перепланування 
власної квартири № 5 по вул. 8 Березня, 5. 
 
           10. Гр. *** Наталії Василівні – на внутрішнє перепланування власної 
квартири № 80 по вул. Грушевського, 33. 
 
           11. Гр. *** Мирославу Мирославовичу, гр. *** Надії Іванівні, гр. 
*** Мирославу Михайловичу - на внутрішнє перепланування власної 
квартири № 17 по вул. І. Франка, 56А. 
 
         12. Гр. *** Зої Вікторівні – на внутрішнє перепланування власної 
квартири № 58 по вул. Насипній, 10. 
     
          13. Гр. *** Руслані Михайлівні – на внутрішнє перепланування 
власної квартири № 8 по вул. Щедріна, 28. 

Забудовникам виготовити та затвердити проектну документацію. По 
закінченні перепланування,  внести зміни до технічної документації у 
відповідності до діючого законодавства. 

 
 

 
Міський голова                В. Погорелов 


