
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
      від 16.05.2012 р. №   135                                                         м. Ужгород 
 
 
 
Про поштові , 
тимчасові адреси, 
зміну до рішення.   
 
 Розглянувши клопотання  юридичних та фізичних осіб, відповідно до 
ст.52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 
виконкому міської ради  від 16.06.2009р. №155 "Про надання поштової адреси 
та ведення адресного плану міста", з метою впорядкування нумерації 
існуючих та новостворених об'єктів нерухомого майна , виконком міської 
ради  ВИРІШИВ : 
 
 1.Затвердити,  згідно з адресним планом міста,  поштові адреси : 
  
 1.1. Квартира *** по вул. Коцюбинського,***  на 8/100 частин 
житлового будинку , власник — гр. Поддубний Олександр Петрович. 
 1.2. *** по вул. Чайковського на добудову до власного житлового будинку, 
власник — гр. Сурмай Розалія Василівна. 
 1.3. *** по вул.Героїв на 38/100 частин від частки гр.Лизак М.В., якій 
належить 59/100 частин житлового будинку, власник – гр. Лизак Костянтин 
Костянтинович. 
 1.4. *** по вул.Собранецькій, на магазин , власник —  
п/п Рахманов Артур Файзуллоєвич. 
 
 2. Надати тимчасові адреси: 
  
 2.1. *** по вул.Перемоги на нежитлові приміщення , замовник — п/п 
Зацаринна Наталія Іванівна.  
 2.2. Квартира *** по вул. Гарайди*** на недобудовану мансарду,  
власник — гр. Орос Вячеслав Іванович. 
 2.3. *** на пл. Ш.Петефі, на колишню квартиру ***, власник — гр.Щерба Беата 
Іванівна. 
 2.4. *** по вул.Тячівській на проектований житловий будинок у мкрн. 
“Червениця”, масив ***, власник — гр.Грегул Михайло Дмитрович. 



   
2.5. *** по вул.Другетів на проектований житловий будинок, 

власник — гр. Гомонай Наталія Вікторівна. 
 2.6. *** по вул. Перемоги на колишню квартиру №1,  
власник – гр. Гузинець Каміла Михайлівна. 
 2.7. *** по вул. Польовій на 1/2 частину житлового будинку,  
власник – гр. Деміденко Тетяна Михайлівна. 
 2.8. *** по вул. Польовій на 1/2 частину житлового будинку,  
власник – гр. Матолчі Олександр Йосипович. 
 2.9. *** по вул.Володимирській на проектований 24-х квартирний 
житловий будинок, замовник – гр.Коціпак Маріанна Михайлівна. 
 2.10. *** по вул.Закарпатській не недобудований житловий будинок, 
власник — гр.Леско Василь Васильович. 
 2.11. *** по вул.Перемоги, на частину житлового будинку, власник — 
гр.Гецко Марта Василівна. 
   
  
 3. Внести зміну до рішення: 
  
  Пункт 2.7. рішення виконкому  міської ради від 18.04.2012р. №112, а 
саме :  
 - *** на пл. Бабушкіна на проектований житловий будинок, власник – 
гр. Маєрчик Маріанна Василівна,  
 викласти в наступній редакції: 

- *** по вул.Гвардійській  на проектований житловий будинок, власник 
– гр. Маєрчик Маріанна Василівна. 

 
 

 КП “Бюро технічної інвентаризації м.Ужгорода” внести необхідні 
зміни в технічну документацію. 

  
 
 
 
 
 
 

 Міський голова       В. Погорелов    
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