
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

09.03.2016          Ужгород               № 65 

 

 

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 
Ужгород", з метою упорядкування нумерації існуючих та новозбудованих 
об'єктів нерухомого майна, виконком міської ради  ВИРІШИВ: 

 1. Присвоїти  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 

1.1. № 144 «г» на нежитлові приміщення  по вул. Щедріна, замовник –  

ТОВ «Панком». 

 1.2. № 8 на проектований житловий будинок  по вул. Литовській, 
замовник – гр. Кондратенко Наталія Геннадіївна. 

 1.3. № 12 на проектований житловий будинок по  вул. Сливки,  

замовник – гр. Шульга Марина Василівна. 

 1.4.  № 33 «а» на 53/100 частини житлового будинку загальною площею 
80,10 кв.м  по  вул. Загорській, замовник – гр. Лелик Інна Михайлівна. 

 1.5. № 25 на проектований житловий будинок по вул. Мартона,  

замовник – гр. Шандра Михайло Іванович.    



          1.6. № 54 «а» на житловий будинок по вул. Дворжака, замовник –  

гр. Кедровська Юліана Сергіївна.    

 1.7. № 42 на житловий будинок по вул. Єньковській, замовник –  

гр. Роговська Терезія Олександрівна. 

 1.8. № 44 на житловий будинок по вул. Єньковській, замовник –  

гр. Карпенко Михайло Миколайович. 

1.9. № 46 на житловий будинок по вул. Єньковській, замовник –  

гр. Шароді Василь Васильович. 

 1.10. № 48 на житловий будинок по вул. Єньковській, замовник –  

гр. Палапа Олександр Борисович. 

 1.11.  № 145 «б» на 6-ти квартирний житловий будинок по  

вул. Перемоги, замовник – гр. Гошовський Пилип Георгійович.  

 1.12. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 74,9 кв.м 
по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип Георгійович. 

  

1.13. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 73,9 кв.м 
по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип Георгійович. 

 1.14. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею 75,0 кв.м 
по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип Георгійович. 

 1.15. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею 73,7 кв.м 
по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип Георгійович. 

 1.16. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею 74,9 кв.м 
по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип Георгійович. 

 1.17. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 73,7 кв.м 
по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип Георгійович. 

 1.18. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 73,7 кв.м 
по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип Георгійович. 

 1.19. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення загальною площею  



68,5 кв.м по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип 
Георгійович. 

 1.20. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею  

68,5 кв.м по вул. Перемоги, 145 «б», замовник – гр. Гошовський Пилип 
Георгійович. 

          2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
міського голови Цапа І.Ю.  

 

 

Міський голова                                                                    Б. Андріїв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


