
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2018. №       м. Ужгород 

 

Про поштові адреси та  

зміну 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. № 16 на індивідуальний  житловий будинок  по пров. Гірському, 

замовники – гр. Ходунова Еріка Борисівна, гр. Козлов Владислав Віталійович. 

 1.2. № 14 «а» на індивідуальний  житловий будинок  по пров. Гірському, 

замовник – гр. Василинець Віра Михайлівна. 

1.3 № 16 «в» на індивідуальний  житловий будинок  по пров. Гірському, 

замовники – гр. Бугіль Юрій Володимирович, гр. Фурів Оксана Василівна. 

  1.4. № 16 «г» на індивідуальний  житловий будинок  по пров. Гірському, 

замовники – гр. Шарко Любов Михайлівна, гр. Дербак Юрій Іванович. 

 1.5. Приміщення  № 1 на реконструйоване приміщення кафе загальною 

площею 39,4 кв. м на пл. Корятовича № 11, замовник – гр. Ігнат Ірина 

Михайлівна. 

1.6. № 23  на індивідуальний  житловий будинок  по вул. Тячівській, 

замовник – гр. Серегола Іванна Федорівна. 

1.7. № 23 «а» на індивідуальний  житловий будинок  по вул. Тячівській, 

замовник – гр. Серегола Іванна Федорівна. 

1.8. № 43 на новозбудовану автомийку самообслуговування  по  

вул. 8-го Березня, замовник – гр. Маслянка Іван Іванович. 

 

1.9.  № 22 на частину житлового будинку загальною площею 86,4 кв. м  

по вул. Міклоша Берчені, замовник – гр. Тагі Єлизавета Степанівна. 

1.10. № 22 «а» на частину житлового будинку загальною площею  

69,00 кв. м по вул. Міклоша Берчені, замовник – гр. Майороші Клара 

Лайошівна. 

2. Зміна до рішення. 



2.1. Внести зміну до рішення виконкому  08.05.2018 №126, а саме:  

         пункт   1.12  

- № 21 «а» на будівлю ЗТП-89 по вул. Августина Волошина, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

викласти у такій редакції: 

- № 21 «б» на будівлю ЗТП-89 по вул. Августина Волошина, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

Міський голова                                                                              Б. Андріїв  

 

 

 

 

 


