
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

29.10.2014       Ужгород               № 435 
 
 
Про поштові адреси.  
 
 
 Розглянувши клопотання  фізичних та юридичних 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.№122 на проектований житловий будинок по вул.Гвардійській,  

власник — гр.Жамкочян Вероніка Леванівна.   
  2.№20 «а» на незавершений будівництвом житловий будинок по 
вул.Єньковській,  власник — гр.Бодня Віктор Іванович.   

3. Приміщення №3 на нежитлові приміщення загальною площею  
56 кв.м. по пл.Ш.Петефі №14, власник – ПП «Софт-Трайдінг». 

4.№12 на проектований житловий будинок  по вул. Воловецькій, власник  
— гр.Морочило Микола Михайлович.   
  5.Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею 39,8 
кв.м. по вул.І.Франка,1 «в»,  співвласники — гр.Рішко Меліта Федорівна, 
гр.Гутій Вікторія Михайлівна.   

6. №20 «а» на житловий будинок (літ. Б,В) по вул.Кобилянської,  власник 
— гр.Пехньо Світлана Степанівна.   
          7.  №4 на комерційно-житлову будівлю кв.м. по вул.Полонинській, 
власник – ПП «Зоряний корсар». 
 8. Приміщення №1 загальною площею 241,6 кв.м. у комерційно-
житловій будівлі по вул.Полонинській 4, власник – ПП «Зоряний корсар». 
 9. Приміщення №2 загальною площею 29,0 кв.м. у комерційно-житловій 
будівлі по вул.Полонинській  4, власник – ПП «Зоряний корсар». 
 10. Квартира №1 загальною площею 73,3 кв.м. у комерційно-житловій 
будівлі по вул.Полонинській  4, власник – ПП «Зоряний корсар». 



11. Квартира №2 загальною площею 46,3 кв.м. у комерційно-житловій 
будівлі по вул.Полонинській  4, власник – ПП «Зоряний корсар». 
 12. Квартира №3 загальною площею 46,7 кв.м. у комерційно-житловій 
будівлі по вул.Полонинській  4, власник – ПП «Зоряний корсар». 
 13. Квартира №4 загальною площею 45,5 кв.м. у комерційно-житловій 
будівлі по вул.Полонинській  4, власник – ПП «Зоряний корсар». 
  14. Квартира №5 загальною площею 52,1 кв.м. у комерційно-житловій 
будівлі по вул.Полонинській  4, власник – ПП «Зоряний корсар». 
  15. Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 77,5 кв.м. 
по вул.Перемоги,14, співвласники – гр.Мокану Дмитро Васильович, 
гр.Ященко Корнелія Василівна. 

16. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 60,8 кв.м. 
по вул.Перемоги,14, співвласники – гр.Мокану Дмитро Васильович, 
гр.Ященко Корнелія Василівна. 

17. Приміщення №1 на торгово-офісні приміщення загальною площею 
148,3 кв.м. по вул.Перемоги,14, співвласники – гр.Мокану Дмитро 
Васильович, гр.Ященко Корнелія Василівна. 
 18. №59 «б» на багатоквартирний житловий будинок (31 квартира) з 
вбудованими приміщеннями комерційного призначення по 
вул.Володимирській, власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 19. Квартира №1 загальною площею 90,0 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 20. Квартира №2 загальною площею 67,1 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
          21. Квартира №3 загальною площею 89,9 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 22. Квартира №4 загальною площею 67,3 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 23. Квартира №5 загальною площею 89,9 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 24. Квартира №6 загальною площею 67,3 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 25. Квартира №7 загальною площею 90,5 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 



 26. Квартира №8 загальною площею 66,9 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 27. Квартира №9 загальною площею 67,6 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 28. Квартира №10 загальною площею 90,1 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 29. Квартира №11 загальною площею 67,4 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 30. Квартира №12 загальною площею 90,2 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 31. Квартира №13 загальною площею 67,0 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 32. Квартира №14 загальною площею 90,1 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 33. Квартира №15 загальною площею 67,0 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 34. Квартира №16 загальною площею 89,7 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 35. Квартира №17 загальною площею 43,6 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 36. Квартира №18 загальною площею 43,0 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 37. Квартира №19 загальною площею 83,8 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 38. Квартира №20 загальною площею 45,6 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 



 39. Квартира №21 загальною площею 42,3 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 40. Квартира №22 загальною площею 83,3 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 41. Квартира №23 загальною площею 45,9 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 42. Квартира №24 загальною площею 42,9 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 43. Квартира №25 загальною площею 83,7 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 44. Квартира №26 загальною площею 45,9 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 45. Квартира №27 загальною площею 42,8 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 46. Квартира №28 загальною площею 83,9 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 47. Квартира №29 загальною площею 45,9 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 48. Квартира №30 загальною площею 42,8 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 49. Квартира №31 загальною площею 83,5 кв.м. у  багатоквартирному 
житловому будинку з вбудованими приміщеннями комерційного призначення 
по вул.Володимирській,59 «б», власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 50. Приміщення №1 загальною площею 79,7 кв.м. (перукарня) у  
багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями 
комерційного призначення по вул.Володимирській,59 «б», власник – 
гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 51. Приміщення №2 загальною площею 132,1 кв.м. (продовольчий 
магазин) у  багатоквартирному житловому будинку з вбудованими 
приміщеннями комерційного призначення по вул.Володимирській,59 «б», 
власник – гр.Мішкольці Іван Йосипович. 



52. Приміщення №3 загальною площею 85,2 кв.м. (аптека) у  
багатоквартирному житловому будинку з вбудованими приміщеннями 
комерційного призначення по вул.Володимирській,59 «б», власник – 
гр.Мішкольці Іван Йосипович. 
 53. №20 «а» на  недобудований житловий будинок на власній земельній 
ділянці по вул. Сріблястій, власник – гр.Богдан Іван Ілліч.  
 54. №20 «б» на  недобудований житловий будинокна власній земельній 
ділянці по вул. Сріблястій, власник – гр.Богдан Іван Ілліч.   

 
 
Головуючий на засіданні виконкому, 
керуючий справами виконкому                                        О.Волосянський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


