
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23.09.2015       Ужгород               № 293 
 
 
Про поштові адреси, 
 зміни до рішень. 
 
 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 : 
  

 І.Присвоїти  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 
 

1.Квартира №2 «в» на житлові приміщення загальною площею 55,2 кв.м. 
по вул.Берчені №32, власник – гр.Макара Олена Михайлівна. 

2. Приміщення №1 на нежитлове приміщення загальною площею  
19,8 кв.м. по вул.Лінтура,10 «в» , замовник – ТОВ «Сервус». 

3. Приміщення №2 на нежитлове приміщення загальною площею  
18,5 кв.м. по вул.Лінтура,10 «в» , замовник – ТОВ «Сервус». 

4. Приміщення №3 на нежитлове приміщення загальною площею  
19,2 кв.м. по вул.Лінтура,10 «в» , замовник – ТОВ «Сервус». 

5. Приміщення №4 на нежитлове приміщення загальною площею  
18,0 кв.м. по вул.Лінтура,10 «в» , замовник – ТОВ «Сервус». 

6. Приміщення №5 на нежитлове приміщення загальною площею  
17,3 кв.м. по вул.Лінтура,10 «в» , замовник – ТОВ «Сервус». 

7. №35 на незавершений будівництвом житловий будинок по 
вул.Єньковській, замовник – гр.Палапа Олександр Борисович. 
 8. №115 «г» на будівлю бані-басейну по вул.Собранецькій, замовник – 
гр.Бурлик Мирослав Михайлович. 
 9. №11 «а» на торгово-офісну будівлю по вул.Фединця, власник – 
гр.Андріїв Андрій Євстахович. 
          10 №3 на багатоквартирний житловий будинок по пров.Грибоєдова, 
замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 11. Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 73,70 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
  

12. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 87,50 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 



 13. Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею 42,60 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 14. Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею 42,90 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 15. Квартира №5 на житлові приміщення загальною площею 73,40 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 16. Квартира №6 на житлові приміщення загальною площею 88,20 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 17. Квартира №7 на житлові приміщення загальною площею 42,50 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 18. Квартира №8 на житлові приміщення загальною площею 42,60 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 19. Квартира №9 на житлові приміщення загальною площею 73,80 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 20. Квартира №10 на житлові приміщення загальною площею 87,70 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 21. Квартира №11 на житлові приміщення загальною площею 42,30 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 22. Квартира №12 на житлові приміщення загальною площею 42,60 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 23. Квартира №13 на житлові приміщення загальною площею 73,50 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 24. Квартира №14 на житлові приміщення загальною площею 87,50 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 25. Квартира №15 на житлові приміщення загальною площею 42,40 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 26. Квартира №16 на житлові приміщення загальною площею 42,90 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 27. Квартира №17 на житлові приміщення загальною площею 71,90 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 28. Квартира №18 на житлові приміщення загальною площею 85,40 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 29. Квартира №19 на житлові приміщення загальною площею 40,50 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 30. Квартира №20 на житлові приміщення загальною площею 40,90 кв.м. 
по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 31. Приміщення №1 на нежитлове приміщення загальною площею  
28,10 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 32. Приміщення №2 на нежитлове приміщення загальною площею  
23,40 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 

33. Приміщення №3 на нежитлове приміщення загальною площею  
22,90 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 

34. Приміщення №4 на нежитлове приміщення загальною площею  
23,00 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 35. Приміщення №5 на нежитлове приміщення загальною площею  
23,50 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
  

36. Приміщення №6 на нежитлове приміщення загальною площею  
28,20 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 



 37. Приміщення №7 на нежитлове приміщення загальною площею  
21,60 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 38. Приміщення №8 на нежитлове приміщення загальною площею  
21,30 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 39. Приміщення №17 на нежитлове приміщення загальною площею  
21,20 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 
 40. Приміщення №18 на нежитлове приміщення загальною площею  
22,20 кв.м. по пров.Грибоєдова,3, замовник – гр.Вайс Ольга Михайлівна. 

41. №27 на проектований житловий будинок по вул.Іванківській, 
замовник – гр.Нагорняк Микола Миколайович. 

42. Приміщення №25 «а» на нежитлове приміщення загальною площею 
29,20 кв.м. по вул.Підградській,31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 

43. №24 «б» на частину проектованого зблокованого житлового будинку 
загальною площею 134,40 кв.м. по вул.Берегівській, замовники – гр.Євдохович 
Володимир Анатолійович, гр.Коваль Руслан Петрович. 

44. №24 «в» на частину проектованого зблокованого житлового будинку 
загальною площею 134,60 кв.м. по вул.Берегівській, замовники – гр.Євдохович 
Володимир Анатолійович, гр.Коваль Руслан Петрович. 

45.Квартира №1 на частину недобудованого житлового будинку 
загальною площею 303,0 кв.м. по вул.Требішовській,13, замовник – гр.Пейтер 
Міхаел Дмитрович. 

46.Квартира №2 на частину недобудованого житлового будинку 
загальною площею 141,6 кв.м. по вул.Требішовській,13, замовник – гр.Пейтер 
Міхаел Дмитрович. 

47. №11 на недобудований багатоквартирний житловий будинок по 
вул.Ген. Свободи, замовник – ТОВ «Імідж Закарпаття». 

ІІ. Зміни до рішень: 
1.Позиції 3,4 додатку до рішення виконкому 22.07.2015р. №220 викласти 

у такій редакції : 
Прізвище, імя, по батькові Стара 

нумерація 
Нова 

нумерація 
Загальна 
площа 

Чорненький Василь Федорович 10 3  68,20 кв.м. 
Редей Ганна Іванівна 17 4  68,10 кв.м. 
 

2. Пункт 89 рішення виконкому міської ради  №247 від 12.08.2015р., а 
саме: 
         - Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею  
81,4 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович, викласти в наступній редакції: 
         - Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею  
52,2 кв. м., по вул. Підградській № 31, замовник – гр.Михайловський Юрій 
Миколайович. 
 
 
Міський голова                                                                    В.Погорелов  


