
 

 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.07.2016       Ужгород     № 234 

 

 

Про поштові адреси 

  

 Розглянувши подані заяви, 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", 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. № 43 на проектований житловий будинок по вул. Сливовій, 

замовник – гр. Коляско Андрій Валерійович. 

 1.2. № 18 на проектований житловий будинок  по вул. Олександрівській, 

замовник – гр. Приходько Сніжана Андріївна. 

 1.3. № 16 на проектований житловий будинок  по вул. Олександрівській, 

замовник – гр. Цугорка Іван Миколайович. 

 1.4. Квартира №9 на  частину квартири загальною площею 28,6 кв. м по 

вул. Митрака №15, замовники – гр. Шпінь Оксана Йосипівна, гр. Шпінь Іван 

Іванович, гр. Шпінь Василина Іванівна, гр. Федорна (Шпінь) Яна Іванівна. 

1.5. Квартира №9 «а» на  частину квартири загальною площею 30,6 кв. м 

по вул. Митрака №15, замовники – гр. Шпінь Оксана Йосипівна, гр. Шпінь 

Іван Іванович, гр. Шпінь Василина Іванівна, гр. Федорна (Шпінь) Яна Іванівна. 

 1.6. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 75,7 кв. м  

по вул. Сріблястій №1, замовник – територіальна громада м.Ужгород  в особі 

Ужгородської міської ради. 

 1.7. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 71,1 кв. м  

по вул. Сріблястій №1, замовник – територіальна громада м.Ужгород  в особі 

Ужгородської міської ради. 

 1.8. №7 на 6-ти квартирний житловий будинок по вул. Котловинній, 

замовник  – гр. Адамовський Микола Гаврилович. 

1.9. Квартира № 1 на  житлові приміщення загальною площею  

37,00 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський Микола 

Гаврилович. 

 

 

 



1.10. Квартира №2 на  житлові приміщення загальною площею  

71,50 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський Микола 

Гаврилович. 

1.11. Квартира № 3 на  житлові приміщення загальною площею  

55,80 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський Микола 

Гаврилович. 

1.12. Квартира № 4 на  житлові приміщення загальною площею  

37,20 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський Микола 

Гаврилович. 

1.13. Квартира № 5 на  житлові приміщення загальною площею  

72,00 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський Микола 

Гаврилович. 

1.14. Квартира № 6 на  житлові приміщення загальною площею  

56,30 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський Микола 

Гаврилович.  

1.15. Приміщення № 1 на  нежитлові приміщення (поз.ІV) загальною 

площею 3,00 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.16. Приміщення № 2 на  нежитлові приміщення (поз.V) загальною 

площею 1,80 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.17. Приміщення № 3 на  нежитлові приміщення (поз.VІ) загальною 

площею 1,80 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.18. Приміщення № 4 на  нежитлові приміщення (поз.VІІ) загальною 

площею 1,80 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.19. Приміщення № 5 на  нежитлові приміщення (поз.VІІІ) загальною 

площею 2,80 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.20. Приміщення № 6 на  нежитлові приміщення (поз.ІХ) загальною 

площею 2,80 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.21. Приміщення № 7 на  нежитлові приміщення (поз.Х) загальною 

площею 22,00 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.22. Приміщення № 8 на  нежитлові приміщення (поз.ХІ) загальною 

площею 22,60 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.23. Приміщення № 9 на  нежитлові приміщення (поз.ХІІ) загальною 

площею 18,70 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

1.24. Приміщення № 10 на  нежитлові приміщення (поз.ХІІ) загальною 

площею 34,20 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

 

 

 

 



1.25. Приміщення № 11 на  нежитлові приміщення (поз.ХІV) загальною 

площею 20,20 кв. м по вул. Котловинній №7, замовник  – гр. Адамовський 

Микола Гаврилович. 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. 

 

  

 

Міський голова                                                                    Б. Андріїв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Супровідна записка. 

  

1. гр.Коляско А.В.– надання адреси (вул.Сливова №43) на проектований 

житловий будинок на власній земельній ділянці по в районі вул. Озерної, 

поз.233. 

2. гр.Приходько С.А. – надання  адреси (вул.Олександрівська №18) на 

проектований житловий будинок на власній земельній ділянці по  

вул.Коритнянській, ,б/н. 

3. гр.Цугорка І.М. – надання  адреси (вул.Олександрівська №16) на 

проектований житловий будинок на власній земельній ділянці по  

вул.Коритнянській, ,б/н. 

4.5. гр. Шпінь О.Й., гр. Шпінь І.І., гр. Шпінь В.І., гр. Федорна (Шпінь) 

Я.І.  – надання окремих адрес (вул.Митрака №15 кв.9 та 9 «а») на частини 

власної квартири в зв’язку з її розподілом. 

  6.7. Територіальна громада м.Ужгорода в особі Ужгородської міської 

ради – надання адрес (вул. Срібляста №1 кв.1 та кв.2) на житлові приміщення 

реконструйовані з приміщень гуртожитку (блок 1 та блок 2) комунальної 

власності по вул. Сріблястій,1. 

 8-25. гр. Адамовський М.Г. – надання адрес  (вул. Котловинна,7 кв.1-6, 

прим.1-11) на реконструйований незавешений будівництвом житловий будинок 

під 6-ти  квартирний житловий будинок,  житлові (кв.1-6) та нежитлові 

(прим.1-11) приміщення  в ньому  на власній земельній ділянці по 

вул.Котловинній,7. Загальна площа будинку 527,90 кв.м. Кошторисна вартість 

реконструкції – 1 401 121 грн (без ПДВ). Пайовий внесок (1%) – 14011 грн. 

оплачено 23.04.2016р. Вартість 1 кв.м. реконструкції – 2 654,14грн.  

   

   

   

 

 

 

В.о.начальника управління  

містобудування та архітектури                                                    М.Івегеш 


