
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28.01.2015       Ужгород               № 24 
 
 
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. №45 на  проектований житловий будинок по вул.Грушовій,  замовник 

— гр.Каганець Лариса Василівна.       
2. №9«а» на проектований житловий будинок по  вул. І.Невицької, 

замовник — гр.Мага Іван Миколайович . 
 3. №24 «а»  на проектовану реконструкцію під стоматологічний кабінет 
по вул.Новака, власник – гр.Гижа Неля Іванівна. 
 4. Приміщення №2 на торгово-офісні приміщення загальною площею 
32,3 кв.м. по вул.Грибоєдова №3, співвласники – гр.Липчей Володимир 
Юрійович, гр.Липчей Анна Володимирівна.  
 5. Приміщення №3 на торгово-офісні приміщення загальною площею  
8,6 кв.м. по вул.Грибоєдова №3, співвласники – гр.Липчей Володимир 
Юрійович, гр.Липчей Анна Володимирівна. 
 6. Приміщення №4 на торгово-офісні приміщення загальною площею 
19,3 кв.м. по вул.Грибоєдова №3, співвласники – гр.Липчей Володимир 
Юрійович, гр.Липчей Анна Володимирівна. 
 7. Приміщення №5 на торгово-офісні приміщення загальною площею 
17,3 кв.м. по вул.Грибоєдова №3, співвласники – гр.Липчей Володимир 
Юрійович, гр.Липчей Анна Володимирівна. 
 8. №1 на багатоквартирний  житловий будинок  по вул.Мальовничій, 
замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 
 9. Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 78,3 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 



 10. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 63,0 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 

11. Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею 78,3 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 

12. Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею 76,9 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 

13. Квартира №5 на житлові приміщення загальною площею 63,3 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс».
 14. Квартира №6 на житлові приміщення загальною площею 77,8 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс».
 15. Квартира №7 на житлові приміщення загальною площею 81,6 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс».
 16. Квартира №8 на житлові приміщення загальною площею 65,2 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс».
 17. Квартира №9 на житлові приміщення загальною площею 81,7 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 
 18. Квартира №10 на житлові приміщення загальною площею 81,1 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс».
 19. Квартира №11 на житлові приміщення загальною площею 65,5 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 
 20. Квартира №12 на житлові приміщення загальною площею 81,8 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 
 21. Квартира №13 на житлові приміщення загальною площею 80,9 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 
 22. Квартира №14 на житлові приміщення загальною площею 66,2 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 
 23. Квартира №15 на житлові приміщення загальною площею 80,5 кв.м.  
по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий комплекс». 
 24. Приміщення №1  на нежитлові приміщення загальною площею  
74,8 кв.м. по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий 
комплекс». 
 25. Приміщення №2  на нежитлові приміщення загальною площею  
27,3 кв.м. по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий 
комплекс». 
 26. Приміщення №3  на нежитлові приміщення загальною площею  
35,5 кв.м. по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий 
комплекс». 
 27. Приміщення №4  на нежитлові приміщення загальною площею  
55,2 кв.м. по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий 
комплекс». 
 28. Приміщення №5  на нежитлові приміщення загальною площею  
18,1 кв.м. по вул.Мальовничій,1 замовник – ТОВ «Ужгородський житловий 
комплекс». 
 29. №6 «а» на багатоквартирний житловий будинок по вул.Докучаєва, 
замовник – гр. Бабич Катерина Степанівна. 
 30. Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 72,5 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Бабич Катерина Степанівна. 



 31. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 72,8 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Бучко Томаш Едуардович. 
 32. Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею 88,6 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Стойка Юлія Григорівна. 
 33. Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею 72,9 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Стойка Наталія Анатоліївна. 
 34. Квартира №5 на житлові приміщення загальною площею 73,2 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Молдавчук Василь Васильович.  
 35. Квартира №6 на житлові приміщення загальною площею 71,1 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Бердар Тамара Іванівна. 
 36. Квартира №7 на житлові приміщення загальною площею 87,3 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Смотрова Наталія Михайлівна. 
 37. Квартира №8 на житлові приміщення загальною площею 71,6 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Молдавчук Василь Васильович. 
 38. Квартира №9 на житлові приміщення загальною площею 73,2 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Молдавчук Василь Васильович. 
 39. Квартира №10 на житлові приміщення загальною площею 71,9 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Орос Юрій Юрійович. 
 40. Квартира №11 на житлові приміщення загальною площею 88,6 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Сенчик Олександра Олександрівна. 
 41. Квартира №12 на житлові приміщення загальною площею 73,1 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Митро Михайло Михайлович. 
 42. Квартира №13 на житлові приміщення загальною площею 72,1 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Бабич Катерина Степанівна. 
 43. Квартира №14  на житлові приміщення загальною площею 74,1 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Машкаринець Назар Іванович. 
 44. Квартира №15 на житлові приміщення загальною площею 88,4 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Молдавчук Василь Васильович. 

45. Квартира №16 на житлові приміщення загальною площею 73,9 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Томишин Василь Іванович. 
 46. Квартира №17 на житлові приміщення загальною площею 72,7 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Шоля Андрій Михайлович. 
 47. Квартира №18 на житлові приміщення загальною площею 72,2 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Староста Марія Василівна. 
 48. Квартира №19 на житлові приміщення загальною площею 86,5 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Томишин Павло Іванович. 
 49. Квартира №20 на житлові приміщення загальною площею 72,8 кв.м. 
по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Томишин Василь Іванович. 
 50. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
70,4 кв.м. по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Бабич Катерина Степанівна. 
 51. Приміщення №2 на нежитлові приміщення загальною площею  
36,6 кв.м. по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Молдавчук Василь 
Васильович. 
  
 

52. Приміщення №3 на нежитлові приміщення загальною площею  
32,7 кв.м. по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Машкаринець Назар 



Іванович. 
 53. Приміщення №4 на нежитлові приміщення загальною площею  
32,7 кв.м. по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Стойка Наталія Анатоліївна. 
 54. Приміщення №5 на нежитлові приміщення загальною площею  
36,3 кв.м. по вул.Докучаєва,6 «а», замовник – гр.Стойка Юлія Григорівна. 
 
 
Міський голова                                                                            В.Погорелов 
 
  
 


