
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

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.  № 41 «а» на незавершену  будівництвом реконструкцію літньої 

кухні під другий житловий будинок на власній земельній ділянці по  

вул. Лисенка, замовник – гр. Ряшко Іван Михайлович.  

 1.2. № 9 на проектований житловий будинок по вул. Кирилівській, 

замовник – гр. Новосад Костянтин Миколайович.  

1.3. №18 «а» на житловий будинок по вул. Керченській, замовник –  

гр. Авдєєв Владислав Вікторович.  

1.4. № 14 на проектований житловий будинок по вул. Ревая Ю., замовник 

– гр. Завізіон Ігор Олександрович. 

1.5. № 46 на житловий будинок по вул. Нікітіна, замовник –  

гр. Калашнікова Руслана Анатоліївна. 

1.6. Приміщення № 2 на нежитлове приміщення загальною площею 

106,1 кв. м по вул. Мукачівській № 52, замовник – гр. Русин Ліана Іванівна. 

1.7. Приміщення № 9 на нежитлове приміщення загальною площею  

41,2 кв. м на пл. Театральній № 6, замовник – гр. Травницький Сергій 

Тіборович.  

1.8. Приміщення № 10 на нежитлове приміщення загальною площею  

48,8 кв. м на пл. Театральній № 6, замовник – гр. Травницький Сергій 

Тіборович.  

1.9. Приміщення № 2 на нежитлове приміщення загальною площею  

39,5 кв. м по пр. Свободи № 22, замовник – гр. Кулик-Куличенко Леонід 

Леонідович. 

 

 

1.10. Приміщення № 2 «б» на нежитлове приміщення загальною площею  

53,6 кв. м по пр. Свободи № 22, замовник – гр. Кулик-Куличенко Леонід 



Леонідович. 

1.11. № 79 «е» на незавершений будівництвом житловий будинок по  

вул. Другетів, замовник – гр. Лазорик Христина Степанівна. 

1.12. № 79 «б» на незавершений будівництвом житловий будинок по  

вул. Другетів, замовник – гр. Васін Дмитро Олександрович. 

1.13. № 79 «г» на незавершений будівництвом житловий будинок по  

вул. Другетів, замовник – гр. Васін Дмитро Олександрович. 

1.14. № 28 «б» на нежитлову будівлю по вул. 8 Березня, замовник –  

ТОВ «Каскад-Уж».    

1.15.  №  35 «б» на торгово-офісне приміщення по вул. Минайській, 

замовник – ПП «Віра К». 

1.16. № 38 «в» на адміністративну будівля по вул. Гагаріна, замовник – 

ТОВ «Партнер». 

1.17. № 22 на 6-ти квартирний житловий будинок по вул. Сріблястій , 

замовник – гр. Петечел Іван Іванович. 

 1.18. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 50,5 кв. м 

по вул. Сріблястій № 22, замовник – гр. Петечел Іван Іванович. 

 1.19. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 50,6 кв. м 

по вул. Сріблястій № 22, замовник – гр. Петечел Іван Іванович. 

 1.20. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею 50,6 кв. м 

по вул. Сріблястій № 22, замовник – гр. Петечел Іван Іванович. 

 1.21. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею 50,6 кв. м 

по вул. Сріблястій № 22, замовник – гр. Петечел Іван Іванович. 

 1.22. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею 50,9 кв. м 

по вул. Сріблястій, замовник – гр. Петечел Іван Іванович. 

1.23. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 50,7 кв. м 

по вул. Сріблястій № 22, замовник – гр. Петечел Іван Іванович. 

1.24. № 31 на новозбудовану будівлю з розширенням інфраструктури 

спротклубу «Іппон» по вул. Митній, замовник – ПП «Іппон». 

 1.25. Приміщення № 1 на нежитлове приміщення загальною площею 

577,5 кв. м по вул. Митній № 31, замовник – ПП «Іппон».  

1.26. Приміщення № 2 на нежитлове приміщення загальною площею 

1060,0 кв. м по вул. Митній № 31, замовник – ПП «Іппон». 

1.27. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею  

83,6 кв. м по наб. Незалежності № 9,замовник – гр. Коціпак Віталій 

Олексійович. 

 1.28. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею  

122,30 кв. м по наб. Незалежності № 9,замовник – гр. Коціпак Віталій 

Олексійович. 

 1.29. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею  

261,80 кв. м по наб. Незалежності № 9,замовник – гр. Коціпак Віталій 

Олексійович. 

 1.30. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею  

184,60 кв. м по наб. Незалежності № 9,замовник – гр. Коціпак Віталій 

Олексійович. 

 

 

1.31. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею  

195,00 кв. м по наб. Незалежності № 9,замовник – гр. Коціпак Віталій 



Олексійович. 

1.32. № 16 на три зблоковані житлові будинки по вул. Драгоманова, 

замовник – гр. Юричко Олена Іванівна. 

 1.33. Квартира № 1 «а» на житлові приміщення загальною площею  

60,20 кв. м по вул. Волошина № 16/1, замовник – гр. Кузьо Михайло 

Васильович. 

1.34. Квартира № 1 «б» на житлові приміщення загальною площею  

65,50 кв. м по вул. Волошина № 16/1, замовник – гр. Кузьо Михайло 

Васильович. 

 1.35. № 70 на незавершений будівництвом житловий будинок по  

вул. Виноградівській, замовник - гр. Медведєв Олег Вікторович. 

 1.36. Приміщення № 2 «а» на вбудоване приміщення (магазин 

непродовольчих товарів) загальною площею 71,9 кв. м на пл. Ш.Петефі № 10, 

замовник – гр. Лейко Карл-Олександр Олександрович. 

           1.37.  № 5 на будівлю ТП-35 по вул. Небесної Сотні, замовник - ПАТ 

"Закарпаттяобленерго". 

 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. 

 

  

 

Міський голова                                                                              Б. Андріїв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


