УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
17.01.2018

Ужгород

№ 15

Про поштові адреси
Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги» та
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 № 1 на нежитлове приміщення загальною площею
28,0 кв. м на пл. Корятовича № 20, замовник – КМП «Елегант».
1.2. Приміщення № 1 на нежитлове приміщення загальною площею
74,4 кв. м на пл. Корятовича № 22, замовник – КМП «Елегант».
1.3. Квартира № 101 на житлову квартиру загальною площею 31,1 кв. м по
вул. Олександра Бородіна № 14, замовник – гр. Ламешина Світлана Іванівна.
1.4. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею
55,2 кв. м по вул. Мукачівській № 52, замовники – гр. Литвинов Вадим
Миколайович, гр. Доровська Ольга Володимирівна.
1.5. Квартира № 2 «а» на житлові приміщення загальною площею
51,1 кв. м по вул. Мукачівській № 52, замовники – гр. Литвинов Вадим
Миколайович, гр. Доровська Ольга Володимирівна.
1.6. № 34 «а» на ½ частину житлового будинку по вул. Митній, замовник –
гр. Валкоцій Вероніка Адальбертівна.
1.7. № 27 на житловий будинок по вул. Володимира Короленка, замовник –
гр. Магула Іван Іванович.

1.8. № 47 «а» на житловий будинок по вул. Андрія Бачинського, замовник –
гр. Чакій Василь Васильович.
1.9. № 1 на будівлю каналізаційно-насосної станції №2 вул. Івана

Анкудінова, замовник – КП «Виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства м.Ужгорода».
1.10. № 64 «в» на будівлю каналізаційно-насосної станції № 6
вул. Тиводара Легоцького, замовник – КП «Виробниче управління водопровідноканалізаційного господарства м. Ужгорода».
1.11. № 37 на адміністративний будинок, лабораторію (літера «А»),
компресорну (літера «Є»), каналізаційно-очисні споруди по вул.Єньківській,
замовник – КП «Виробниче управління водопровідно - каналізаційного
господарства м.Ужгорода».
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Фартушка І.І.

Міський голова

Б. Андріїв

