
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

13.06.2017       Ужгород     № 180 
 

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.  Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею  

122,3 кв. м по вул. Л. Толстого № 46, замовники – гр. Поліщук Ігор 

Анатолійович, гр. Поліщук Олександр Ігорович. 

1.2. № 8 на незавершений будівництвом багатоквартирний житловий 

будинок по вул. Гленца, замовник – ТОВ ДК «Мальви». 

1.3. № 1 на житловий будинок по вул. Карпатській, замовник –  

гр. Микулець Наталія Василівна. 

1.4. № 77 «д» на житловий будинок по вул. Другетів, замовник – гр. Васін 

Дмитро Олександрович. 

1.5. № 77 «е» на житловий будинок по вул. Другетів, замовник – гр. Васін 

Дмитро Олександрович. 

1.6. № 77 «г» на житловий будинок по вул. Другетів, замовник –  

гр. Васіна Марина Олександрівна. 

1.7. № 77 «в» на житловий будинок по вул. Другетів, замовник –  

гр. Васіна Марина Олександрівна. 

1.8. № 18 «а» на нежитлові приміщення по вул. Конопляній, замовник – 

гр. Слінський Ласло Олександрович. 

1.9. № 12 «б» на нежитлові приміщення по вул. Тіхого Ф., замовник –  

гр. Слінський Ласло Олександрович. 

1.10. Квартира № 27 на житлові приміщення загальною площею 21,3 кв. м 

по вул. Гвардійській № 151, замовник - гр. Берцик Петро Петрович 

1.11. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення загальною  площею 

963,0 кв. м по вул. Перемоги № 175 «а», замовник - гр. Андрусь-Чорнак Леся 

Миколаївна. 

 



1.12. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною  площею 

1031,2 кв. м по вул. Перемоги № 175 «а», замовник - гр. Андрусь-Чорнак Леся 

Миколаївна. 

1.13. № 90 на багатоквартирний житловий будинок з вбудованими 

приміщеннями комерційного призначення по вул. Володимирській, замовник – 

ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.14. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 64,1 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.15. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 45,0 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.16. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею 45,7 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.17. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею 64,3 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.18. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею 64,1 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.19. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 45,0 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.20. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею 43,8 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.21. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею 64,3 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.22. Квартира № 9 на житлові приміщення загальною площею 122,6 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.23. Квартира № 10 на житлові приміщення загальною площею 85,3 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.24. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею 85,2 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.25. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею  

122,2 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд 

Ужгород». 

1.26. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею 64,1 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.27. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею 45,5 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.28. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею 44,0 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.29. Квартира № 16 на житлові приміщення загальною площею 64,3 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.30. Квартира № 17 на житлові приміщення загальною площею 64,1 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.31. Квартира № 18 на житлові приміщення загальною площею 45,5 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.32. Квартира № 19 на житлові приміщення загальною площею 44,2 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.33. Квартира № 20 на житлові приміщення загальною площею 64,5 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 



 

1.34. Квартира № 21 на житлові приміщення загальною площею  

122,5 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд 

Ужгород». 

1.35. Квартира № 22 на житлові приміщення загальною площею 85,2 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.36. Квартира № 23 на житлові приміщення загальною площею 84,8 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.37. Квартира № 24 на житлові приміщення загальною площею  

123,5 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд 

Ужгород». 

1.38. Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею 64,1 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.39. Квартира № 26 на житлові приміщення загальною площею 45,5 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.40. Квартира № 27 на житлові приміщення загальною площею 43,6 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.41. Квартира № 28 на житлові приміщення загальною площею 64,0 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.42. Квартира № 29 на житлові приміщення загальною площею 64,1 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.43. Квартира № 30 на житлові приміщення загальною площею 45,5 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.44. Квартира № 31 на житлові приміщення загальною площею 43,6 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.45. Квартира № 32 на житлові приміщення загальною площею 63,6 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.46. Квартира № 33 на житлові приміщення загальною площею  

123,1 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд 

Ужгород». 

1.47. Квартира № 34 на житлові приміщення загальною площею 84,6 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.48. Квартира № 35 на житлові приміщення загальною площею 85,3 кв. м  

по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.49. Квартира № 36 на житлові приміщення загальною площею  

123,4 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд 

Ужгород». 

1.50. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення загальною площею  

52,7 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.51. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею  

57,9 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.52. Приміщення № 3 на нежитлові приміщення загальною площею  

58,6 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.53. Приміщення № 4 на нежитлові приміщення загальною площею  

40,3 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.54. Приміщення № 5 на нежитлові приміщення загальною площею  

52,7 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 



1.55. Приміщення № 6 на нежитлові приміщення загальною площею  

115,6 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд 

Ужгород». 

1.56. Приміщення № 7 на нежитлові приміщення загальною площею  

40,3 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.57. Приміщення № 8 на нежитлові приміщення загальною площею  

52,7 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.58. Приміщення № 9 на нежитлові приміщення загальною площею  

58,6 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.59. Приміщення № 10 на нежитлові приміщення загальною площею  

58,6 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.60. Приміщення № 11 на нежитлові приміщення загальною площею  

40,2 кв. м по вул. Володимирській № 90, замовник – ТОВ «Конті-Буд Ужгород». 

1.61. № 29 «а» на власний житловий будинок по вул. Дворжака, замовник 

– гр. Ільїн Олег Парфірйович. 

 1.62. № 2 «б» на житловий будинок по вул. Івана Ірлявського , замовник – 

гр. Король Віра Вячеславівна. 

 1.63. № 3 «а» на гуртожиток по вул. Довженка, замовник – Управління 

СБУ в Закарпатській області.  

 1.64. № 105 на житловий будинок по вул. Північній, замовник –  

гр. Данацко Мар’яна Михайлівна.  

 1.65. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 53,3 кв. м 

по вул. Бачинського № 85, замовник – гр. Устич Андрій Іванович. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                                                              Б. Андріїв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


