
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.12.2017    Ужгород     № 415 
 

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 № 38 «а» на нежитлове приміщення (перукарню) 

загальною площею 67,1 кв. м по вул. Марії Заньковецької № 77, замовник –  

гр. Веклюк Гафія Дмитрівна.  

1.2. № 59 «б» на новозбудований житловий будинок по вул. Мукачівській, 

замовник – гр. Пукман Марія Юріївна. 

1.3. Приміщення № 15 на власні нежитлові приміщення загальною площею 

1136,5 кв. м по вул. Українській №16 «в», замовник – гр. Федак Юрій Юрійович. 

1.4. Приміщення № 16 на власні нежитлові приміщення загальною площею 

38,6 кв. м по вул. Українській №16 «в», замовник – гр. Федак Юрій Юрійович. 

1.5. № 30 на проектований житловий будинок по вул. Високій, замовник – 

гр. Чубірко Олена Василівна. 

1.6. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 63,2 кв. м на 

пл. Жупанатській № 6, замовник – гр. Конар Анатолій Сергійович. 

1.7. № 17 на ½ частину житлового будинку  по вул. Сільвая (м-н 

«Підлипники»), замовник – гр. Вийкшив Мирослава Іллічна. 

1.8. № 17 «а» на ½ частину житлового будинку по вул. Сільвая (м-н 

«Підлипники»), замовник – гр. Марич Ганна Андріївна. 

 1.9. Приміщення № 12 на нежитлове приміщення загальною площею  

64,8 кв. м по вул. Михайла Грушевського № 47, замовник – гр. Леміш Микола 

Олексійович. 

1.10. Приміщення № 12 «а» на нежитлове приміщення загальною площею  

15,8 кв. м по вул. Михайла Грушевського № 47, замовник – гр. Леміш Микола 

Олексійович. 



 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              Б. Андріїв  
  


