
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04.12.13       Ужгород               № 411 
 
 
Про поштові адреси,   
зміни до рішення. 
 
 Розглянувши клопотання  підприємств, організацій, інших  юридичних 
та фізичних осіб , відповідно до ст.52 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" та рішення виконкому від 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 : 
  
 

 Затвердити,  згідно з адресним планом міста,  поштові адреси : 
  

1. №24 «а»  на житловий будинок по вул. ***, власник — гр. ***.   
 2. Приміщення №3 на магазин загальною площею 38,6 кв.м. по  
вул. Собранецькій №120, власник — гр. ***.   
 3.№12 на житловий будинок по вул. Тисянській (колишня 
вул.Стародоманинська) , власник — гр. ***.   

4. № 24  на житловий будинок по вул.П. *** (мкрн. «Боздош», поз. 
7 «б») , власник — гр. ***.   
 5. №28 на  житловий будинок по вул.Єньковській (р-н вул.Єньковської, 
поз.3), власник – гр. *** 
  6. №15 на проектований житловий будинок по вул.Кирилівській (р-н 
вул.Високої, поз.6,7), власник – гр. ***. 
 7. №24 на на проектований житловий будинок по вул.Тячівській (мкрн. 
«Червениця», мас.№2, поз.89), власник – гр. ***. 
 8. №9 «а» на реконструйовану власну квартиру №2 з розширенням та 
виділенням в окреме будинковолодіння по вул.Артилерійській №9, власник – 
гр. *** 
 9. №25 на на проектований житловий будинок по вул.Тячівській (мкрн. 
«Червениця», мас.№2, поз.96), власник – гр. ***. 
 10.№150 «а» на незавершений будівництвом  житловий будинок по  
вул.Загорській, власник  — гр. ***.  

11. Приміщення №1 на допоміжні приміщення (поз.VІІ) загальною 



площею 21,4 кв.м. у багатоквартирному житловому будинку  по вул. 
Котловинній №13, власник  — гр. ***. 

12. Приміщення №2 на допоміжні приміщення (поз.VІІІ) загальною 
площею 20,5 кв.м. у багатоквартирному житловому будинку  по вул. 
Котловинній №13, власник  — гр. ***. 

13.Приміщення №3 на допоміжні приміщення(поз.ІХ) загальною 
площею 20,0 кв.м. у багатоквартирному житловому будинку  по вул. 
Котловинній №13, власник  — гр. ***. 

14.Приміщення №4 на допоміжні приміщення (поз.Х) загальною 
площею 19,9 кв.м. у багатоквартирному житловому будинку  по вул. 
Котловинній №13, власник  — гр. ***. 

15.Приміщення №5 на допоміжні приміщення (поз.ХІ) загальною 
площею 21,4 кв.м. у багатоквартирному житловому будинку  по вул. 
Котловинній №13, власник  — гр. ***. 
  16. №43  на житловий будинок по вул.Яблуневій, власник — гр. ***. 
          17. Приміщення №31 на торгово-офісні приміщення загальною площею 
43,2 кв.м. по пр.Свободи №25, співвласники – гр***, гр. ***. 
 18. №19 на незавершений будівництвом індивідуальний житловий 
будинок по вул.Мартона, власник – гр. ***. 
 19. Приміщення №34 на торгово-офісні приміщення по 
вул.Собранецькій №118, власник – гр. ***. 
 20. №38 на житловий будинок по вул.Міжгірській, власник – гр. ***. 
 21. Приміщення №1 на магазин-кафе по вул.Собранецькій №173 «а», 
власник – гр. ***.   
 22. Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 31,8 кв.м. у 
5-ти квартирному житловому будинку по вул.Горіховій №1, власник – гр. ***. 

23. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 45,9 кв.м. у 
5-ти квартирному житловому будинку по вул.Горіховій №1, власник – гр. ***. 
 24. Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею 31,7 кв.м. у 
5-ти квартирному житловому будинку по вул.Горіховій №1, власник – гр. ***. 
 25. Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею 78,4 кв.м. у 
5-ти квартирному житловому будинку по вул.Горіховій №1, власник – гр. ***. 
 26. Квартира №5 на житлові приміщення загальною площею 61,9 кв.м. у 
5-ти квартирному житловому будинку по вул.Горіховій №1, власник – гр. ***. 
  
 
 27. Приміщення №1 на допоміжні приміщення загальною площею 21,6 
кв.м. у 5-ти квартирному житловому будинку по вул.Горіховій №1, власник – 
гр. ***. 
 28. №262 “б” на частину житлового будинку (літ.ВВ/) по 
вул.Доманинській, власник — гр. ***. 
 29. №10 на житловий будинок по вул.Ярославській, власник — гр. ***. 
 

Зміни до рішення. 
    

30. Пункт 5 рішення виконкому Ужгородської міської ради  №400 від 
13.11.2013р., а саме: 



- №2 на проектований житловий будинок по вул.Федаки (мкрн. 
«Червениця», мас.2, поз.34), власник – гр. ***, викласти в наступній редакції: 

- №2 на проектований житловий будинок по вул.Штефана (мкрн. 
«Червениця», мас.2, поз.34), власник – гр. *** 
          31. Пункт 9 рішення виконкому Ужгородської міської ради  №400 від 
13.11.2013р., а саме: 

- Приміщення №51 на магазин загальною площею 142,7 кв.м. на 
пл.Ш.Петефі,7, власник – гр. ***, викласти в наступній редакції : 

- Приміщення №5  на магазин загальною площею 142,7 кв.м. на 
пл.Ш.Петефі,7, власник – гр. ***. 
 
 
 
 
 
 
Міський голова         В.Погорелов   


