
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.12.2014       Ужгород               № 494 
 
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. №64 «а» на  житловий будинок по вул.Мукачівській,  власник —  

гр. Войцехівська Тетяна Станіславівна.       
2. №22 «а» на  житловий будинок по  вул. Мукачівській,  власник — 

гр.Зелінська Маріанна Михайлівна. 
 3. №2 «е» на офісні приміщення по вул.Грушевського, співвласники – 
гр.Кузьма Марина Іванівна, гр.Мельник Катерина Вікторівна, гр.Мельник 
Лариса Юріївна, гр.Поляк Лариса Іванівна, гр.Кузьма Олександр Йосипович.  
 4. №76 «а» на частину житлового будинку по вул.панькевича, замовник – 
гр.Гричак Юрій Юрійович. 
 5. №27 на проектований житловий будинок по вул.Буковій, замовник – 
гр.Станко Зінаїда Михайлівна. 
 6. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею  
99,1 кв.м. по вул.Ракоці,16, співвласники – гр.Воробець Андрій Юрійович, 
гр.Попп Юліанна Миколаївна. 

7. №5 «а» на незавершену будівництвом церкву та каплицю по 
вул.Возз’єднання, замовник – Релігійна громада Української Православної 
церкви Свято-Троїцької церкви м.Ужгорода.  

8. Приміщення №22 на дитяче кафе по вул.Заньковецької,38 власник – 
гр.Брийовська Тетяна Володимирівна. 
 9. Квартира №61 на житлові приміщення загальною площею 106,1 кв.м. 
по вул.Гленца №16, власник – гр.Фіцай Михайло Іванович. 
 10. Квартира №62 на житлові приміщення загальною площею 81,8 кв.м. 
по вул.Гленца №16, власник – гр.Чубірка Вікторія Сергіївна. 



 11. Квартира №65 на житлові приміщення загальною площею 65,5 кв.м. 
по вул.Гленца №16, власник – гр.Кінаш Ігор Євгенович. 
 12. Квартира №68 на житлові приміщення загальною площею 104,3 кв.м. 
по вул.Гленца №16, власник – гр.Антонова Юлія Олександрівна. 
 13. Квартира №69 на житлові приміщення загальною площею 128,8 кв.м. 
по вул.Гленца №16, власник – гр.Харів Руслан Ігоревич. 
 14. №5 «б» на існуючий авто атракціон «Екстрім+»по вул.Возз’єднання, 
власник – ФОП Лазаренко Олексій Вікторович.  
 15. №31 «а» на реконструкцію власної квартири під окреме 
будинковолодіння на пл.Ш.Петефі, замовник – гр.Сойнова Маргарита 
Борисівна. 
 
 
 
Міський голова                                                                            В.Погорелов 
 


