
            П Р О Е К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
___________________   Ужгород                  № ____________ 

 

Про поштові адреси та  

зміни до рішення 

 

 

 Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України «Про адміністративні послуги»,  

рішення виконкому  21.03.2018 № 81 «Про затвердження Порядку присвоєння, 

зміни та підтвердження поштових (юридичних) адрес об’єктам нерухомого 

майна в місті Ужгород», розглянувши подані заяви, 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. № 14 на новозбудований багатоквартирний житловий будинок по  

вул. Бориса Тлехаса, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.2. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 71,10 кв. м   

по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.3. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 42,80 кв. м   

по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.4. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею 44,50 кв. м   

по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.5. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею 41,10 кв. м   

по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.6. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею 71,70 кв. м   

по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.7. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 43,10 кв. м   

по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.8. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею 43,90 кв. м   

по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.9. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею 41,30 кв. м   

по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.10. Квартира № 9 на житлові приміщення загальною площею 71,30 кв. м   



по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.11. Квартира № 10 на житлові приміщення загальною площею 43,00 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.12. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею 43,90 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.13. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею 41,00 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.14. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею  

146,50 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.15. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею 88,10 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.16. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею 89,40 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.17. Квартира № 16 на житлові приміщення загальною площею 83,30 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.18. Квартира № 17 на житлові приміщення загальною площею 42,30 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.19. Квартира № 18 на житлові приміщення загальною площею 60,90 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.20. Квартира № 19 на житлові приміщення загальною площею 43,00 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.21. Квартира № 20 на житлові приміщення загальною площею 39,70 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.22. Квартира № 21 на житлові приміщення загальною площею 42,40 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.23. Квартира № 22 на житлові приміщення загальною площею 60,90 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.24. Квартира № 23 на житлові приміщення загальною площею 42,70 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.25. Квартира № 24 на житлові приміщення загальною площею 39,70 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.26. Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею 42,40 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.27. Квартира № 26 на житлові приміщення загальною площею 60,90 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.28. Квартира № 27 на житлові приміщення загальною площею 42,50 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.29. Квартира № 28 на житлові приміщення загальною площею 39,70 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.30. Квартира № 29 на житлові приміщення загальною площею 87,90 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.31. Квартира № 30 на житлові приміщення загальною площею  

125,70 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

 



1.32. Квартира № 31 на житлові приміщення загальною площею 86,50 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.33. Квартира № 32 на житлові приміщення загальною площею 80,60 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.34. Квартира № 33 на житлові приміщення загальною площею 64,70 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.35. Квартира № 34 на житлові приміщення загальною площею 64,90 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.35. Квартира № 35 на житлові приміщення загальною площею 64,60 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.37. Квартира № 36 на житлові приміщення загальною площею 64,50 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.38. Квартира № 37 на житлові приміщення загальною площею 65,20 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.39. Квартира № 38 на житлові приміщення загальною площею 64,10 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.40. Квартира № 39 на житлові приміщення загальною площею 65,30 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.41. Квартира № 40 на житлові приміщення загальною площею 64,80 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.42. Квартира № 41 на житлові приміщення загальною площею 64,30 кв. 

м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.43. Квартира № 42 на житлові приміщення загальною площею  

132,40 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.44. Квартира № 43 на житлові приміщення загальною площею  

132,10 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД».  

1.45. Квартира № 44 на житлові приміщення загальною площею  

129,70 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.46. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення загальною площею  

14,40 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.47. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею  

11,50 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.48. Приміщення № 3 на нежитлові приміщення загальною площею  

11,50 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.49. Приміщення № 4 на нежитлові приміщення загальною площею  

9,40 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.50. Приміщення № 5 на нежитлові приміщення загальною площею  

9,50 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.51. Приміщення № 6 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,10 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.52. Приміщення № 7 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,10 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.53. Приміщення № 8 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,00 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

 



1.54. Приміщення № 9 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,00 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.55. Приміщення № 10 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,30 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.56. Приміщення № 11 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,60 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.57. Приміщення № 12 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,90 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.58. Приміщення № 13 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,60 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.59. Приміщення № 14 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,00 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.60. Приміщення № 15 на нежитлові приміщення загальною площею  

10,00 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.61. Приміщення № 16 на нежитлові приміщення загальною площею  

13,50 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.62. Приміщення № 17 на нежитлові приміщення загальною площею  

22,10 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.63. Приміщення № 18 на нежитлові приміщення загальною площею  

22,00 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.64. Приміщення № 19 на нежитлові приміщення загальною площею  

22,30 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.65. Приміщення № 20 на нежитлові приміщення загальною площею  

21,00 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.66. Приміщення № 21 на нежитлові приміщення загальною площею  

22,30 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.67. Приміщення № 22 на нежитлові приміщення загальною площею  

30,80 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.68. Приміщення № 23 на нежитлові приміщення загальною площею  

30,70 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.69. Приміщення № 24 на нежитлові приміщення загальною площею  

20,40 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.70. Приміщення № 25 на нежитлові приміщення загальною площею  

21,70 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.71. Приміщення № 26 на нежитлові приміщення загальною площею  

20,90 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.72. Приміщення № 27 на нежитлові приміщення загальною площею  

20,60 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.73. Приміщення № 28 на нежитлові приміщення загальною площею  

21,40 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.74. Приміщення № 29 на нежитлові приміщення загальною площею  

20,10 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

1.75. Приміщення № 30 на нежитлові приміщення загальною площею  

22,30 кв. м  по вул. Бориса Тлехаса № 14, замовник – ТОВ «Турист-ЛТД». 

 



1.76. № 3 «а» на будівлю ЗТП-188 по пр. Свободи, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго».    

1.77. № 31 «б» на будівлю ЗТП-38 по вул. Льва Толстого, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.78. № 13 «б» на будівлю ЗТП-124 по вул. Вільмоша Ковача, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.79. № 36 «б» на будівлю ЗТП-138 по вул. Марії Заньковецької,  

замовник – ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.80. № 33 «а» на будівлю ЗТП-110 по вул. Іштвана Сечені, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.81. № 5 «а» на будівлю ЗТП-98 по вул. Володимира Погорєлова, 

замовник – ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.82. № 43 «а» на будівлю ЗТП-96 по вул. Цвітній, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.83. № 17 «б» на будівлю ЗТП-86 по вул. Вілмоша Ковача, замовник – 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.84. № 1 «з» на будівлю ЗТП-42 по вул. Олександра Радищева, замовник 

– ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.85. № 63 «б» на будівлю ЗТП-22 по вул. Перемоги, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

  1.86. Квартира № 3  на 12/100 частини житлового будинку по  

пров. Кафедральному № 1, замовник – гр. Губаль Наталія Степанівна.  

  1.87. № 36 на проектований житловий будинок по вул. Тютюновій, 

замовник – гр. Полуденний Роман Ігорович. 

1.88. № 163 «а» на частину житлового будинку по вул. Доманинській, 

замовник – гр. Моргуновська Марія Юріївна. 

1.89. № 3  на проектований житловий будинок по пров. Вербному, 

замовники – гр. Іваницький Тарас Орестович, гр. Резванова Інна Дмитрівна. 

1.90. № 15 «ж» на нежитлову будівлю по вул. Миколи Бобяка, замовник – 

ПАТ «Модуль М». 

1.91. Приміщення № 1 на частину нежитлової будівлі загальною площею  

9088,00 кв. м по вул. Миколи Бобяка № 15 «е», замовник – ПАТ «Модуль М». 

1.92. Приміщення № 2 на частину нежитлової будівлі загальною площею  

165,40 кв. м по вул. Миколи Бобяка № 15 «е», замовник – ПАТ «Модуль М». 

1.93. Приміщення № 1 на частину нежитлової будівлі  загальною площею  

48,50 кв. м по вул. Миколи Бобяка № 15 «д», замовник – ТОВ «Інвестгруп К». 

1.94. № 30 «б» на новозбудований офісно - житловий комплекс по  

пр. Свободи, замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович.  

1.95. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 45,40 кв. м 

по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

1.96. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 70,80 кв. м 

по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

1.97. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею 74,10 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

 



1.98. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею 47,40 кв. м 

по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

1.99. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею 45,40 кв .м  

по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

1.100. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 71,40 кв. 

м   по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

1.101. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею 73,80 кв. 

м  по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

1.102. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею 47,40 кв. 

м  по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

1.103. Квартира № 9 на житлові приміщення загальною площею 45,50 кв. 

м  по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин Вікторович. 

1.104. Квартира № 10 на житлові приміщення загальною площею  

71,30 кв. м  по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.105. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею  

74,00 кв. м  по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.106. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею  

47,50 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.107. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею  

45,60 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.108. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею  

70,80 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.109. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею  

73,80 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.110. Квартира № 16 на житлові приміщення загальною площею  

47,50 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.111. Квартира № 17 на житлові приміщення загальною площею  

45,30 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.112. Квартира № 18 на житлові приміщення загальною площею  

70,30 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.113. Квартира № 19 на житлові приміщення загальною площею  

123,50 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.114. Квартира № 20 на житлові приміщення загальною площею  

45,30 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 



1.115. Квартира № 21 на житлові приміщення загальною площею  

70,00 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.116. Квартира № 22 на житлові приміщення загальною площею  

123,60 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.117. Квартира № 23 на житлові приміщення загальною площею  

90,10 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.118. Квартира № 24 на житлові приміщення загальною площею  

58,20 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.119. Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею  

74,50 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.120. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення загальною площею   

22,20 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.121. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею   

25,70 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.122. Приміщення № 3 на нежитлові приміщення загальною площею   

25,80 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.123. Приміщення № 4 на нежитлові приміщення загальною площею   

22,30 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.124. Приміщення № 5 на нежитлові приміщення загальною площею   

18,40 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.125. Приміщення № 6 на нежитлові приміщення загальною площею   

19,00 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.126. Приміщення № 7 на нежитлові приміщення загальною площею   

22,30 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.127. Приміщення № 8 на нежитлові приміщення загальною площею   

26,50 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.128. Приміщення № 9 на нежитлові приміщення загальною площею   

26,70 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 

1.129. Приміщення № 10 на нежитлові приміщення загальною площею   

22,20 кв. м по пр. Свободи, 30 «б», замовник – гр. Гулеватий Костянтин 

Вікторович. 



2. Зміни до рішення. 

2.1. Внести зміну до рішення виконкому 23.08.2018 № 244, а саме:  

         пункт   1.14.  

           - № 5 «б» на будівлю ЗТП-219 по вул. Михайла Лермонтова, замовник – 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

викласти у такій редакції: 

- № 5 «в» на будівлю ЗТП-219 по вул. Михайла Лермонтова, замовник – 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

2.2. Внести зміну до рішення виконкому 23.08.2018 № 244, а саме:  

         пункт   1.26.  

           - № 6 «а» на будівлю ЗТП-268 по вул. Адольфа Добрянського , замовник 

– ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

викласти у такій редакції: 

- № 6 «б» на будівлю ЗТП-268 по вул. Адольфа Добрянського , замовник 

– ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Б. АНДРІЇВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Супровідна записка. 

            

1.1.-1.75. ТОВ «Турист-ЛТД» – надання адрес (вул.Бориса Тлехаса №14, 

кв.1-44, прим.1-40) на новозбудований багатоквартирний житловий будинок, 

житлові та нежитлові приміщення по вул.Заньковецької-Тлехаса, поз.5. 

Загальна площа будинку 3840,20 кв.м. Опосередкована вартість спорудження 

житла за регіонами України відповідно до наказу  Мінрегіону 01.03.2018р. 

№46-  

8074,16 грн. Пайова участь: в комунальну власність територіальної громади 

міста Ужгорода передано зовнішні каналізаційні мережі на загальну суму 

661 611,00 грн. (рішення ХХІІ сесії Vскликання №1044 від 06.04.2018р.)  

Перераховано – 45 782,31 грн. 16.11.2018р. 

1.76.-1.85. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» –   надання адрес  на  будівлі 

ЗТП на території міста.   

1.86. гр. Губаль Н.С. – надання адреси (пров.Кафедральний №1 кв.3) на 

12/100  частини житлового будинку загальною площею 58,3 кв.м. по 

пров.Підгірному,1.  

  1.87. гр. Полуденний Р.І. – надання адреси (вул.Тютюнова,36) на 

проектований житловий будинок на власній земельній ділянці в районі 

вул.Загорської (Тютюнової) поз.36. 

 1.88. гр. Моргуновська М.Ю. – надання адреси (вул. Доманинська,163 

«а») на 5/8 частини житлового будинку загальною площею 45,5 кв.м. по  

вул. Доманинська,163. 

 1.89. гр. Іваницький Т.О., гр. Резванова І.Д. – надання адреси 

(пров.Вербний,3) на проектований житловий будинок по вул.Північній, поз.11. 

 1.90. ПАТ «Модуль М» - надання адреси (вул.М.Бобяка,15 «ж») на 

нежитлову будівлю (літ. «Р») загальною площею 50,8 кв.м. по вул.Баб’яка,15. 

 1.91. ПАТ «Модуль М» - надання адреси (вул.М.Бобяка,15 «е» прим.1) на 

частину нежитлової будівлі (літ.«Д» корпус №5) загальною площею 9088,00 

кв.м. по вул.Баб’яка,15. 

 1.92. ПАТ «Модуль М» - надання адреси (вул.М.Бобяка,15 «е» прим.2) на 

частину нежитлової будівлі (літ.«Д» корпус №5) загальною площею 165,40 

кв.м. по вул.Баб’яка,15 

 1.93. ТОВ «Інвестгруп К» - надання адреси (вул.М.Бобяка,15 «д» прим.1) 

на частину нежитлової будівлі (літ.«Щ» ) загальною площею 48,50 кв.м. по 

вул.Баб’яка,15. 

 1.94-1.129. гр.Гулеватий К.В. - надання адрес (пр.Свободи,30 «б» ква.1-

25, прим.1-10) на новозбудований офісно-житловий комплекс, житлові та 

нежитлові приміщення в ньому по пр.Свободи. Загальна площа об’єкту (без 

комерції) – 1885,8 кв. м. Комерційна площа об’єкту –  241,5 кв.м. 

Опосередкована вартість спорудження житла за регіонами України відповідно 

до наказу Мінрегіону 01.03.2018р. №46 – 8074,16 грн. Пайовий внесок (3%+8%) 

у розмірі  

612 780,29  грн. оплочений  23.11.2018р. 

 



 


