УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
18.07.2012

Ужгород

№

206

Про поштові,
тимчасові адреси,
зміну до рішення.
Розглянувши клопотання підприємств, організацій, інших юридичних та
фізичних осіб , відповідно до ст.52 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" та 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. №*** по вул. Берчені на 36/100 частин житлового будинку (колишня
квартира №1) , власник — гр. Худяков Вячеслав Тимофійович.
1.2. Квартира №*** по вул.Гагаріна*** на реконструйовані нежитлові
приміщення під квартиру, замовник — Ужгородська міська рада (користувач —
гр.Балінт Герміна Павлівна).
1.3.№*** по вул.Болотинській на колишню квартиру №***, співвласники
— гр.Дорогій Іван Іванович, Дорогій Маргарита Антоніївна.
1.4. №***по вул.Руській на 33/100 частини житлового будинку, власник —
гр.Бем Мір'ям Михайлівна.
2. Надати тимчасові адреси:
2.1. №*** по вул.Тичини на проектований житловий будинок, власник —
гр.Павлюк Лілія Павлівна.
2.2. №*** на пл.Лаборця на частину житлового будинку загальною площею

58,90 кв.м. (колишня квартира №3), співвласники — гр.Чубелка
Тетяна Янівна, Чубелка Ганна Янівна, Сабов Антоніна Вікторівна, Піган
Тетяна Іванівна.
2.3.№*** на пл.Лаборця на частину житлового будинку загальною площею 132,60
кв.м. (колишня квартира №4), співвласники — гр.Санько Валерій Йосипович,
Санько Людмила Олегівна, Дорчинець Світлана
Валеріївна, Санько Ніна валеріївна, Санько Сергій Валерійович, Дорчинець
Віктор Віталійович, Байза Даніела Іштвановна.
2.4. №*** по вул.Жемайте на 45/100 частин будинку (колишня
квартира №1), власник — гр.Шитьман Вікторія Валеріївна.
2.5. №*** по вул.Міжгірській на недобудований житловий будинок у
мкрн.Червениця, мас.№2, поз.57, власник — гр.Гецко Галина Михайлівна.
2.6. Квартира №*** по вул.Довженка,4 на проектовану квартиру,
співвласники — гр.Сербайло Степан Степанович, Сербайло Ганна Михайлівна,
Сербайло Степан Степанович, Сербайло Річард Юрійович, Сербайло Едвард
Юрійович.
2.7. №*** по вул.Коритнянській на проектовані складські приміщення,
власник — п/п Крикун Сергій Анатолійович.
3.Зміна до рішення:
Пункт 1.1. рішення виконкому Ужгородської міської ради від 27.06.2012р.
№192, а саме :
- №*** по вул. Мукачівській на магазин , власник —
гр.Товтин Оксана Миколаївна,
викласти в наступній редакції:
- №*** по вул. Мукачівській на магазин , власник —
гр.Тотин Оксана Миколаївна..
КП “Бюро технічної інвентаризації м.Ужгорода” внести необхідні
зміни в технічну документацію.

Міський голова

В. Погорелов

