
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
14.11.2018     Ужгород                   № 334 

 

 

Про поштові адреси  

 

 

 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. № 19 «а» на проектований житловий будинок по вул. Керченській, 

замовник – гр. Попович Елла Омелянівна. 

 1.2. № 22 «б» на кафе по вул. Оноківській, замовник – гр. Куштан Микола 

Васильович. 

1.3. № 5 «а» на  частину житлового будинку по вул. Залізничній, 

замовник – гр. Ріхтер Наталія Іванівна. 

1.4. № 17 на проектований  житловий будинок по вул. Володимира 

Короленка , замовник – гр. Шоля Андрій Михайлович.  

1.5. № 17 «а» на проектований  житловий будинок по вул. Володимира 

Короленка , замовник – гр. Шоля Андрій Михайлович. 

1.6. № 13 «б» на частину житлового будинку по вул. Перемоги, 

замовники – гр. Продан Василь Миколайович, гр. Романовська Марина 

Миколаївна. 

1.7. № 13 «г» на частину житлового будинку по вул. Перемоги, замовники 

– гр. Продан Василь Миколайович, гр. Романовська Марина Миколаївна. 

1.8. № 30 «а» на новозбудований офісно - житловий комплекс по  

пр. Свободи, замовник – ТОВ «ОТК БУД».  

1.9. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 46,9 кв. м 

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 



1.10. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 74,7 кв. м 

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.11. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею 71,6 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.12. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею 46,2 кв. м 

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.13. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею 47,4 кв .м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.14. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 74,4 кв. м   

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.15. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею 72,0  кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.16. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею 46,4 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.17. Квартира № 9 на житлові приміщення загальною площею 47,2 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.18. Квартира № 10 на житлові приміщення загальною площею 74,7 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.19. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею 72,0 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.20. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею 45,9 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.21. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею 47,3 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.22. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею 74,3 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.23. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею 72,0 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.24. Квартира № 16 на житлові приміщення загальною площею 46,1 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.25. Квартира № 17 на житлові приміщення загальною площею 123,6 кв. 

м по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.26. Квартира № 18 на житлові приміщення загальною площею 71,4 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.27. Квартира № 19 на житлові приміщення загальною площею 46,2 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.28. Квартира № 20 на житлові приміщення загальною площею 123,7 кв. 

м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.29. Квартира № 21 на житлові приміщення загальною площею 71,8 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.30. Квартира № 22 на житлові приміщення загальною площею 46,3 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.31. Квартира № 23 на житлові приміщення загальною площею 74,1 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

 



1.32. Квартира № 24 на житлові приміщення загальною площею 57,2 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.33. Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею 91,4 кв. м  

по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.34. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення загальною площею   

22,4 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.35. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею   

26,6 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.36. Приміщення № 3 на нежитлові приміщення загальною площею   

26,5 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.37. Приміщення № 4 на нежитлові приміщення загальною площею   

22,3 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.38. Приміщення № 5 на нежитлові приміщення загальною площею   

15,3 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.39. Приміщення № 6 на нежитлові приміщення загальною площею   

18,9 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.40. Приміщення № 7 на нежитлові приміщення загальною площею   

22,1 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.41. Приміщення № 8 на нежитлові приміщення загальною площею   

24,0 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.42. Приміщення № 9 на нежитлові приміщення загальною площею   

23,6 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

1.43. Приміщення № 10 на нежитлові приміщення загальною площею   

22,2 кв. м  по пр. Свободи, 30 «а», замовник – ТОВ «ОТК БУД». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                     Б. АНДРІЇВ 


