
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

  

від 18.01.12 № 11         Ужгород 
 
 
 
Про обслуговування  
житлового фонду 
 
 З метою підвищення рівня обслуговування житлового фонду та 
внутріквартальних територій міста, керуючись ст.18 Житлового кодексу 
УРСР, статтями 29,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконком міської ради ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити схему розподілу житлового фонду м. Ужгорода на умовні 
територіальні одиниці (райони № 1,2,3,4,5,6,7) згідно з додатком . 

2. Встановити, що до складу при будинкової території багатоквартирних 
житлових будинків входять: 

- мощення навколо житлового будинку; 
- смуга вздовж стін житлового будинку, проїзди, тротуар та смуга вздовж 

фасаду без входів, яка забезпечує проїзд пожежних машин; 
- майданчики, які розраховані на обслуговування мешканців тільки цього 

будинку, зокрема для відпочинку біля входів в житловий будинок, 
дитячі та спортивні майданчики, а також озеленені території, пішохідні 
доріжки, що з'єднують вказані майданчики між собою; 

- газони, квітники, клумби; 
- майданчики для господарських споруд та будівель, що розраховані для 

обслуговування мешканців тільки цього будинку: 
- майданчики для паркування автомобілів, в'їзди та виїзди з підземних 

гаражів. 
3. Виконавцям послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій при обрахуванні тарифів в частині - прибирання території, 
використовувати відомості про розміри прибудинкової території з 
технічних паспортів будинків. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови Семаля В.Ю. 

 
 
Міський голова          В. Погорелов 



 
               Д о д а т о к  

до рішення виконкому 
від 18.01.12 № 11 

 
 
 

С Х Е М А 
розподілу житлового фонду на райони 

 
 

Район № 1 
 
вул.Собранецька,1,8,9,10,13,15/6,22,27,28,29,30,31,33,35, 40/3,42а/5,45,47, 
52,57,74,80/3,92/3,98,114/1,118,120,122,123,124,126,132,144,146,152 
вул.Грибоєдова,3 
вул.Срібляста,1,4,6 
пров.Університетський,7,8,9,11 
вул.Докучаєва,4,6,10,25 
вул.Осипенка,16 
пл.Корятовича,2,4, 
вул.Боженка,6,4,18а,19 
вул.Гойди,1,3,5,6,7,24,28 
вул.Закарпатська,45/23,26,28,25а,23 
вул.Митна,4,9,10,14,17,25 «а» 
пл.Лаборця,13 
вул.Павлова,18,19 
вул.Загорська,4,13,14,15,17,19,20,22,23/30,59,61 «а» 
вул.І.Франка,16а, 56а 
вул.Шевченка,3,7,9,20,30 
вул.Гарайди,1 
вул.Локоти,24 
вул.Волошина,1 
пл.Бабушкіна,3 
вул.Бращайків,1,5,7,9 
вул.Гвардійська,6,13,16,25,58 
вул.Добролюбова,4,6 
вул.Довженка,4,5,6,8,9,10,12,14,16,18,20 
пл.Жупанатська,5,8,13,14,15,16  
вул.Керченська,4,7,7а 
вул.Корзо,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,23 
вул.Кошицька,25,35,36 
вул.Крилова,12,14 
пл.Др.Народів,2 
наб.Незалежності,17,18,20,14,21 
вул.Ломоносова,2,4,6,8 
пл.Театральна,3,4,9,11,13,15,17 
вул.Ракоці,9,10,11,16,18,20,22,24,26,28. 
вул.Ст.-Попрадова,2,4 
вул.Я.Гуса,5,7,7а 
вул.Котовського,19 
вул.Філатова,14 
вул.Щедріна,28,30,32,36,38,38а 
вул.Чехова,10 



 
Район № 2 
вул.Корятовича,3,5,7,9,11,13,15,17,18,21,22,25,31 
вул.Благоєва,5,7,8,9,10,14, 
вул.М.Божук,4,6 
вул.Бродлаковича,1 
вул.Висока,10 
вул.Гуци,2,4,10 
вул.Добрянського,4,6,8,10,12,14, 
вул.Канальна,27,29,31,33,35 
вул.Капітульна,28 
вул.Кармелюка,1а 
вул.Нахімова,1 
вул.Оноківська,2,4,8,10,12,14,16,20 
вул.Острівна,14,18,20,32,37 
вул.Котляревського,4,12а 
вул.Маресьєва,1,1а,2,3,4,9 
вул.П.Мирного,2,4 
вул.Шумна,22,28,32,34,49 
вул.Тімірязєва,18 
вул.Шахтарів,5,5а,7,7а 
вул.Підгірна,1,20,28 
пров.Приютський,10 
вул.Руданського,3,5 
вул.Сільвая,5 
вул.Бачинського,4,9,19,21,29,42,54 
вул.Духновича,5,6,17,10,11,13,14,16,19,23 
вул.Фединця,5,21,32,36,42,54,60,62,64 
вул.Віннична.22 
вул.Фогорашія,11,13 
вул.Героїв,5 
вул.Гоголя,1,16,18 
!вул.Другетів,50 
вул.Замкова.2,4 
вул.Базіловича,2 
вул.Мала,5 
вул.Берчені,15,19,31,32,34,39,43,48,92 
вул.Волошина,12,14,18,19,22,24,29,31,40,48,50 
вул.Павловича,14,16 
вул.Підградська,20 
вул.Лодія,2,17 
вул.Стрільнична,80 
вул.Лучкая,9,18 
пров.Підгірний,10 
вул.Айвазовського,18,25 
вул.Насипна,10 
вул.Меблевиків,1,7 
вул.Панькевича,77,79,81 
вул.Другетів,100,132,158,306 
вул.Заводська,15,17,21 
вул.Столєтова,4 
вул.Туряниці,11 
вул.Стародоманинська,8 
 



Район №3 : 
пр.Свободи,1,3,25,7/26,49,51,53,55,61,63,65 
вул.Тіхого,3,9,10,12,17,13а,15,19 
вул.Одеська,6,8,9,10,11,13,14,17,18,18б,33а,33б 
вул.Станційна,4,6,12,14,16/1,18,26 
вул.Вузька,3 
вул.Швабська17,19,31,29 
31 в/містечко,1,3,5,7,8,9,10,11 
вул.Анкудінова,7,21,29,31,33  
вул.Антонівська,5,14 
вул.Артилерійська,8,26,1а,3а 
вул.Багратіона,1 
вул.Богатирська,4,5,41,63,65,29а 
вул.Болотинська,4,31,45,49 
вул.Борканюка,7,16,17,38,46 
вул.Будителів,13 
вул.Верещагіна,4а,4б 
вул.Східна,15,21 
вул.Гагаріна,6,12,14,16,17,20,23,24,25,27,28,29,39,43,46,93,216, 
2а,8а,28д,28г,29а,8а 
вул.Глінки,4,11,12,15,29,34 
вул.Д.Галицького,6 
вул.Дворжака,66 
вул.Дендеші,3,14,19,20,26,33,47,103 
вул.Донська,16,17 
вул.Золота,31 
вул.О.Кобилянської,11 
вул.Козацька,2,6,31,47,49,66,68 
вул.Коцюбинського,1,2,5,7,15,18,26 
вул.Л.Українки,6,9,11,15 
вул.Лавріщева,6,8,10,12,14,16,18,20,10а,12а,14а,16а,18а,20а,2а,8а 
вул.Лєрмонтова,1,6,8,10,12,5а,7а,9а 
вул.Лобачевського,11,61,65 
вул.Львівська,9,23,40,49 
вул.М.Вовчка,12,14 
вул.Мукачівська,2,4,6,10,12,14,16,18,22,24,28,29,30,32,35,38,39,44,47,48а,51,52,59,63,64,65,6
7,72,75,76,77,79 
вул.Нова,22,23 
вул.О.Кошового,3 
вул.Прикордонна,11,16,36 
вул.Польова,18 
вул.Чкалова,2,5,18,36 
вул.Радванська,18,20,24,56 
вул.Робоча,8 
вул.Руська,7,9,16,19,20,21,25,39,40,47,48,58,62 
вул.Сидоряка,23 
вул.Стефаника,14,19,29,57,19а 
вул.Тельмана,2,4,6,8,10,12,14,97,99,1а,1б 
вул.Ужанська,16,34,85 
вул.Українська,2,3,4,6,9,13,20,23,33,50,54,88,90 
вул.Чайковського,1,10,28 
вул.Шопена,4,6,7,9,11,13,15,17,15а 
вул.Л.Толстого,31,44,33,42,4,3,7а,8,46 
Київська наб.,19,20 



пл.Б.Хмельницького,3 
пров.Навої,3 
вул.Новака,28,34, 
вул.Перемоги,3,6,12,17,25 
пл.Ш.Петефі 2,8,10,12 
вул.Конопляна,18 
 
Район № 4: 
пр.Свободи,20,22,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45, 18, 48 
вул.Минайська,8,10,12,3,7,9 
вул.Сечені,29,31,33,35,50,46 
вул.Швабська,10,12,26,32,34,58,58а 
вул.Заньковецької,3,4,6,7,13,15,17,16,34,38 
вул.Жемайте,4,7,9,11,12,13,22,5а,11а 
вул.Пархоменка,4,5,12,14,15,18,21 
вул.Митрака,1,3,5,7,8,9,11,13,15,19,27,17а 
вул.Новака,4,7,14,16 
Православна наб.,2,3,6,7,8,9,14,16,17,18,14а 
вул.Мукачевська,11,13,17,19 
пров.Баконія,2 
пл.Ш.Петефі,1,3,5,7,9,11,13,18,21,23,25,27,29,30,31,32,38,40,42,44,46,27а 
вул.Перемоги,32,49,30,57,58,87,27,35, 
вул.Белінського,13,15 
вул.Гвардійська,15 
вул.Гагаріна,8 
пл.Б.Хмельницького,19 
вул.Володимирська,11,28 
вул.Квітів,61 
вул.Грушевського,23,25 
вул.Брестська,5,9,11,13,15 
вул.І.Ваша,36,44,55 
пл.Егана,2 
вул.Залізнична,4/22 
вул.Пестеля,4 
вул.Станційна,36,50,17 
вул.Мондока,31 
вул.Плеханова,49 
 
Район № 5 : 
вул.Джамбула,54,78,15,47,47а 
вул.Залізнична,1,42,44,46, 
вул.Сурікова,3,44 
вул.Минайська,11,13,15,23,25,27,28,29,30,32,34,67,69 
вул.Г.Артемовського,14/41 
вул.Галана,37 
вул.Вузька,89 
вул.Фучіка,3 
вул.Заньковецької,19,21,23,25 
вул.Грушевського,27,29,31,33,35,39,43,45,47,49,51,55,57,59,61,63,65,67 
вул.8 Березня,7,17,19,20,21,23,25,24,26,28,30 
вул.Декабристів,53,54,43,45 
вул.Можайського,3,7а 
вул.Бородіна,4 
пр.Свободи,2 



 
Район № 6 : 
вул.Грушевського,6,62,64,66,68,70,72,74,76,78 
вул.А.Корольова,3,5,7,9,11,13 
вул.8 Березня,31,35,37,39 
вул.Можайського,16,18,24,30,32,34 
вул.Г.Свободи,3,5,7,9,9а 
вул.Челюскінців,4,10 
вул.Міцкевича,5,5а,7,2/16 
вул.Достоєвського,20 
вул.Легоцького,23,25,27,29,31,33 
вул.Богомольця,14,30 
вул.Старицького,25/27 
 
Район № 7 : 
вул.Баб′яка,1,12 
вул.Володимирська,65,67,82 
вул.Годинки,2,8 
вул.Чорновола,7,9,31,33,39 
вул.Тлехаса,76/74,78,79/56,81,83,85,86,88,91,93,95 
вул.Перемоги,132,149,153,159,161/1,163/1,163/2,171,173,175,177,189 
вул.Легоцького,3,5,5/1,6,7,8,9,11,15,17,18,20,22,38,40,46,52,54,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76 
 
 
 
Керуючий справами виконкому                                                         Д.Геворкян 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 


