
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.01.2014       Ужгород               № 21 
 
Про поштові адреси,  
зміну до рішення.  
 
 Розглянувши клопотання  підприємств, організацій, інших  юридичних 
та фізичних осіб, відповідно до ч.6 ст.59 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 : 
  
 

 І.Затвердити  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 
  

1. №61 на проектований  житловий будинок   по вул. Виноградівській 
(мкрн. «Червениця», мас.№1, поз.55), власник — гр. ***.   
 2. №10 на житловий будинок по вул. Ярославській (мкрн. «Червениця», 
мас.№2, поз.74), власник — гр. ***.   
 3. Приміщення №1 на нежитлові приміщення (магазин) загальною площею 
62,90 кв.м. по вул.Лучкая №3, співвласники — гр. ***, гр. Б***.   

4. Приміщення №2 на нежитлові приміщення (магазин) загальною 
площею 50,10 кв.м. по вул.Лучкая №3, співвласники — гр. ***, гр. ***. 
 5. Квартира №3  загальною площею 118,2 кв.м. по вул.Верещагіна  
№4 «в», співвласники — гр. ***, гр. ***, гр. ***, гр.v, гр. ***, гр. ***. 
 6. Квартира № 5  загальною площею 97,3 кв.м. по вул.Лучкая №18 
власник — гр. ***. 

7. №22 «а» на житловий будинок по вул. Болотинській, власник —  
гр. ***.   
 8. №148 “а”  на проектований магазин по вул. Дендеші, власник — гр. 
***. 
 9. №21  на половину індивідуального (спареного) житлового будинку на 
дві сім’ї  загальною площею 140,3 кв.м. по вул.Федаки, власник — гр. *** . 

10. №21 «а» на половину індивідуального (спареного) житлового 
будинку на дві сім’ї  загальною площею 140,4 кв.м. по вул. Федаки, власник — 
гр. ***. 



11. Квартира №23 загальною площею 52,4 кв.м. по вул.Добрянського  
№20, власник  — гр. ***.   

12. Квартира №23 «а» загальною площею 52,4 кв.м. по вул.Добрянського  
№20, власник  — гр. ***.   

13. Квартира №9 загальною площею 75,7 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***.   

 14. Квартира №10 загальною площею 53,8 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***. 

15. Квартира №11 загальною площею 50,2 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***. 

16. Квартира №12 загальною площею 41,8 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***. 

17. Квартира №13 загальною площею 58,2 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***. 

18. Квартира №14 загальною площею 75,7 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***.  

19. Квартира №15 загальною площею 54,0 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***. 

20. Квартира №16 загальною площею 50,4 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***. 

21. Квартира №17 загальною площею 40,8 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***. 

22. Квартира №18 загальною площею 58 кв.м. по вул.Минайській  
№18 «г», власник  — гр. ***. 

23. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
51,0 кв.м. по вул.Минайській №18 «г», власник  — гр. ***. 

24. Приміщення №2 на нежитлові приміщення загальною площею  
78,8 кв.м. по вул.Минайській №18 «г», власник  — гр. ***. 

25. Приміщення №3 на нежитлові приміщення загальною площею  
19,9 кв.м. по вул.Минайській №18 «г», власник  — гр. ***. 

26. Приміщення №4 на нежитлові приміщення загальною площею  
163,4 кв.м. по вул.Минайській №18 «г», власник  — гр. ***. 
 27. №147 “л” на ангар (споруда авіаційного транспорту) по 
вул.Собранецькій, власник — гр. ***. 
 
 ІІ.Зміна до рішення : 
  

1. Пункт І.2 рішення виконкому  міської ради  №462 від 27.12.2013р., а 
саме: 

 - №77 “а” на частину  житлового будинку загальною площею 133,2 кв.м. 
по вул.Гагаріна, власник — гр. ***, викласти в наступній редакції:   
           - №77 “б” на частину  житлового будинку загальною площею 133,2 кв.м. 
по вул.Гагаріна, власник — гр. *** 
  
 
 
Міський голова         В.Погорелов 



 
 
 


