
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 23.08.2018                          Ужгород                  №  244 

 
 

Про поштові адреси та  

зміну до рішення 

 

 

 Відповідно до частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Закону України «Про адміністративні послуги»,  

рішення виконкому  21.03.2018 № 81 «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. № 4 на індивідуальний житловий будинок по вул. Берегівській, 

замовник – гр. Травницький Сергій Тіборович.  

1.2. Приміщення № 38 «б» на перукарню загальною площею 36,5 кв. м по 

вул. Марії Заньковецької № 77, замовник – гр. Юркуц Ігор Миколайович.   

  1.3. № 15 «б» на проектований житловий будинок по вул. Михайла 

Лермонтова, замовник – гр. Шкріба Петро Петрович.  

 1.4. № 32 на проектований житловий будинок по вул. Павла Тичини, 

замовник – гр. Кундер Наталія Василівна.  

1.5. № 18 «б» на проектований житловий будинок по вул. Юрія Гагаріна, 

замовник – гр. Гондорчин Олена Василівна.     

1.6. № 43 на новозбудовану автомийку самообслуговування  по  

вул. 8-Березня, замовник – гр. Маслянка Іван Іванович. 

1.7. № 13 «а» на будівлю ЗТП-29 по вул. Конопляній, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго».    

1.8.  № 12 «б» на будівлю ЗТП-47 по вул. Одеській, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.9. № 39 «б» на будівлю ЗТП-64 по пр. Свободи, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.10. № 17 «а» на будівлю ЗТП-66 по вул. Фредеріка Шопена, замовник –  



ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.11. № 3 «а» на будівлю ЗТП-73 по вул. Одеській, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.12. № 53 «б» на будівлю ЗТП-85 по пр. Свободи, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.13. № 25 «б» на будівлю ЗТП-168 по вул. Перемоги, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.14. № 5 «б» на будівлю ЗТП-219 по вул. Михайла Лермонтова, замовник 

– ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.15. № 18 «в» на будівлю ЗТП-230 по вул. Польовій, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.16. № 4 «б» на будівлю ЦТП-5 по вул. Собранецькій, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.17. № 29  на будівлю ЗТП-12 по вул. Новодоманинській, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.18. № 25 «в» на будівлю ЗТП-37 по вул. Митній, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.19. № 26 «а» на будівлю ЗТП-244 по вул. Капітульній, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.20. № 43 «а» на будівлю ЗТП-50 по вул. Закарпатській, замовник -    

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.21. № 6 «а» на будівлю ЗТП-53 по вул. Володимира Гошовського, 

замовник – ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.22. № 17 «а» на будівлю ЗТП-54 по вул. Зореслава, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.23. № 19 «а» на будівлю ЗТП-104 по вул. Гвардійській, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.24. № 10 «д» на будівлю ЗТП-157 по вул. Федора Потушняка, замовник 

–  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.25. № 41 «а» на будівлю ЗТП-175 по вул. Собранецькій, замовник –  

ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.26. № 6 «а» на будівлю ЗТП-268 по вул. Адольфа Добрянського , 

замовник – ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

1.27. № 14 «б» на нежитлові приміщення по вул. Олександра Фединця, 

замовник – гр. Немеш Петро Федорович. 

1.28. Приміщення № 7 на банк загальною площею 85,1 кв. м по вул. Льва 

Толстого № 31, замовник – гр. Ільтьо Павло Іванович. 

 1.29. № 70 на торгово-офісний центр по вул. Марії Заньковецької,  

замовник – ТОВ «Новий ринок».  

2. Зміна до рішення. 

2.1. Внести зміни до рішення виконкому  08.05.2018, а саме:  

         пункт   1.10.  

-№ 22 «а» на частину житлового будинку загальною площею  



69,00 кв. м по вул. Міклоша Берчені, замовник – гр. Майороші Клара 

Лайошівна 

викласти у такій редакції: 

- № 22 «б» на частину житлового будинку загальною площею  

69,00 кв. м по вул. Міклоша Берчені, замовник – гр. Майороші Катерина 

Лайошівна. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Б. Андріїв  

 

 


