
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2017. №       м. Ужгород 

 

Про поштові адреси  

  

 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 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. № 45 на  житловий будинок  по вул. Північній, замовник –  

гр. Лавришин Олександр Юрійович. 

 1.2.  № 3 на незавершений будівництвом житловий будинок по  

вул. С. Дністрянського, замовник – гр. Дроботенко Вячеслав Сергійович. 

 1.3. Квартира № 3 «а» на житлові приміщення загальною  площею  

51,9 кв. м по вул. Собранецькій № 22, замовник – гр. Сокирко Ігор Богданович. 

 1.4.  № 30 «а» на частину житлового будинку загальною площею 41,1 кв.м  

по вул. Швабській, замовник – гр. Малецький Олександр Борисович. 

1.5.  № 112 «а» на багатоквартирний житловий  будинок по вул. Другетів , 

замовник – ФОП Габрух Сергій Ярославович. 

  1.6.  № 41 «в» на частину житлового будинку по вул. Лисенка, замовники 

– гр. Данацко Іштван Мигалевич, гр. Данацко Марія Михайлівна, гр. Данацко 

Сергій Степанович. 

 1.7. Квартира № 1 загальною площею 32,3 кв. м по вул. Мукачівській №4, 

замовник – гр. Бобіта Віктор Амброзійович. 

1.8. Квартира № 2 загальною площею 36,7 кв. м по вул. Мукачівській №4, 

замовник – гр. Бобіта Віктор Амброзійович. 

1.9. Квартира № 8 загальною площею 32,6 кв. м по вул. Мукачівській №4, 

замовник – гр. Бобіта Віктор Амброзійович. 

1.10. Квартира № 10 загальною площею 40,8 кв. м по вул. Мукачівській 

№4, замовник – гр. Бобіта Віктор Амброзійович. 

1.11. Квартира № 19 загальною площею 31,5 кв. м по вул. Мукачівській 

№4, замовник – гр. Бобіта Віктор Амброзійович. 

 

1.12. Квартира № 21 загальною площею 36,5 кв. м по вул. Мукачівській 

№4, замовник – гр. Бобіта Віктор Амброзійович. 

  

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

Міський голова                                                                              Б. Андріїв  

 


