
 
УЖГОРОДСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
від   21.03.12    №  74       м. Ужгород  

 
 
 
Про надання  
тимчасової адреси.   
 
 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 : 
 
   
  Надати тимчасові адреси:  
  
 
 1. №7 «а » по вул. Запорізькій на ½ частину житлового будинку,  
власник  — гр.Бондюк Василь Юрійович. 
 2. №11 по вул.Котловинній на частину проектованого зблокованого 
житлового будинку (поз.2) на власній земельній ділянці в районі 
вул.Котловинної, поз.11 , власник  — гр. Шумська Емілія Олександрівна.  
 3. №11 «а» по вул.Котловинній на частину проектованого зблокованого 
житлового будинку (поз.1) на власній земельній ділянці в районі 
вул.Котловинної, поз.11 , власник  — гр. Шумська Емілія Олександрівна.  

4. квартира №1 по вул.Володимирській №75 на 55/100 частини квартири 
№1 по вул.Перемоги,142 , власник — гр.Солопов Дмитро Володимирович.   

5. квартира №2 по вул.Володимирській №75 на 45/100 частини квартири 
№1 по вул.Перемоги,142 , власник — гр.Солопов Володимир Євгенійович.   

6. № 7 по пров. Виноробів (р-н вул.Верховинської, поз.96) на  
проектований житловий будинок,  власник — гр.Молдован Тімеа Петрівна. 

7. №44 по вул.Кавказькій на недобудований житловий будинок,  
власник — гр.Селезньова Світлана Анатоліївна.  

8. квартира №5 «а» на пл.Корятовича,31 на проектовану житлову 
мансарду , співвласники – гр.Дуран Любов  Михайлівна, Микуляк Юлія 
Павлівна.   

 
 
 
 



 
9. № 16 по вул. Гленца на недобудований багатоквартирний житловий 

будинок по вул.Загорській,51 поз.№1, власник – ТОВ «Миколаївмістобуд». 
10. №10 по пров.Виноробів на проектований житловий будинок, 

співвласники — гр.Ігнат Юрій Юрійович, Фанта Ірина Олександрівна. 
11. № 27 “а” на пл.Корятовича на колишню квартиру №8, співвласники 

— гр.Карольі Таміла Андріївна,  Карольі Чаба Аттілович,  Карольі Емеше 
Аттілівна,  Карольі Таміла Аттілівна. 

 
 
 
 КП “Бюро технічної інвентаризації м.Ужгорода” внести необхідні 

зміни в технічну документацію. 
 
 
 
 
 

В.о.міського голови, 
перший заступник  
міського голови                                     В. Трикур    


