
 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

 

Про поштові адреси  

  

  

 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», 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. № 107 на проектований житловий будинок вул. Гвардійській, 

замовник – гр. Коцур Богдан Олександрович.  

1.2.  № 10 «а»  на частину житлового будинку  загальною площею  

42,3 кв.  м по вул. Бічній, замовник – гр. Шаламон Петро Маркусович.  

1.3. № 5 «а» на частину житлового будинку загальною площею  

128,8 кв.  м по вул. Добрянського, замовник – гр. Бедзир Зинаїда Михайлівна. 

1.4. № 5 «б» на частину житлового будинку загальною площею  

106,2 кв.  м по вул. Добрянського, замовник – гр. Бедзир Зинаїда Михайлівна. 

1.5. № 5 «в» на частину житлового будинку загальною площею  

50,9 кв. м по вул. Добрянського, замовник – гр. Бедзир Зинаїда Михайлівна. 

  1.6. № 37 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

 1.7.  № 39 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

 1.8. № 41 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

 1.9. № 43 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

1.10. № 45 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

1.11. № 47 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

 1.12. № 49 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

 1.13. № 51 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 



 1.14. № 53 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

1.15. № 55 на житловий будинок по вул. С.Дністрянського, замовник – 

ЖБК «Вектор». 

 1.16. № 28 «б» на будівлю аварійно-диспетчерської служби по  

вул. 8 Березня, замовник – ТОВ «Каскад-Уж». 

1.17. № 105  на проектований житловий будинок по вул. Гвардійській, 

замовник – гр. Коцур Ігор Богданович .  

1.18. № 64 «а» на частину житлового будинку по вул. Ужанській, 

замовник – гр. Кадаш Діана Мирославівна. 

1.19. № 26 на проектований житловий будинок по вул. Софіївській, 

замовник – гр. Роман Василь Іванович. 

1.20. Квартира № 40 «а» на житлові приміщення загальною площею  

59,0 кв. м по вул. Кармелюка № 12 «в», замовник – гр. Ігнатич Наталія 

Шандорівна. 

1.21. Квартира № 49 «а» на житлові приміщення загальною площею  

77,0 кв. м по вул. Кармелюка № 12 «в», замовник – гр. Балла Кристина 

Юліусівна. 

1.22. Квартира № 50 «а» на житлові приміщення загальною площею  

87,4 кв. м по вул. Кармелюка № 12 «в», замовник – гр. Тереля Людмила 

Володимирівна. 

1.23. Квартира № 1 на житлове приміщення загальною площею  

47,2 кв. м по вул. Вірменській № 35, замовник – гр. Джакомін Аріанна. 

1.24. Квартира № 2 на житлове приміщення загальною площею  

60,0 кв. м по вул. Вірменській № 35, замовник – гр. Джакомін Аріанна. 

1.25. Квартира № 3 на житлове приміщення загальною площею  

66,2 кв. м по вул. Вірменській № 35, замовник – гр. Джакомін Аріанна. 

1.26. Квартира № 4 на житлове приміщення загальною площею  

60,9 кв. м по вул. Вірменській № 35, замовник – гр. Джакомін Аріанна. 

1.27. Квартира № 5 на житлове приміщення загальною площею  

63,9 кв. м по вул. Вірменській № 35, замовник – гр. Джакомін Аріанна. 

1.28. Квартира № 6 на житлове приміщення загальною площею  

203,5 кв. м по вул. Вірменській № 35, замовник – гр. Джакомін Аріанна. 

1.29. Приміщення № 1 на нежитлове приміщення загальною площею  

39,4 кв. м по вул. Вірменській № 35, замовник – гр. Джакомін Аріанна. 

1.30. № 23 на багатоквартирний житловий будинок по вул. Єньковській, 

замовник - ЖБК «Озерний край».  

1.31. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею  

43,82 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.32. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею  

35,92  кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.33. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею  

35,22 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.34. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею  

67,72 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.35. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею  

40,62 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.36. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею  

40,22 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 



1.37. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею  

35,22 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.38. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею  

67,72 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.39. Квартира № 9 на житлові приміщення загальною площею  

67,72 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.40. Квартира № 10 на житлові приміщення загальною площею  

35,22  кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.41. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею  

35,92 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.42. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею  

43,82 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.43. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею  

43,82 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.44. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею  

35,92 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.45. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею  

35,22 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.46. Квартира № 16 на житлові приміщення загальною площею  

67,72 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.47. Квартира № 17 на житлові приміщення загальною площею  

40,62 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.48. Квартира № 18 на житлові приміщення загальною площею  

40,22 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.49. Квартира № 19 на житлові приміщення загальною площею 

35,22 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.50. Квартира № 20 на житлові приміщення загальною площею  

67,72 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.51. Квартира № 21 на житлові приміщення загальною площею  

67,72 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.52. Квартира № 22 на житлові приміщення загальною площею  

35,22 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.53. Квартира № 23 на житлові приміщення загальною площею  

25,62 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.54. Квартира № 24 на житлові приміщення загальною площею  

54,12 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.55. Квартира № 25 на житлові приміщення загальною площею  

84,82 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.56. Квартира № 26 на житлові приміщення загальною площею  

82,04 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.57. Квартира № 27 на житлові приміщення загальною площею  

91,44 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.58. Квартира № 28 на житлові приміщення загальною площею  

131,42 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.59. Квартира № 29 на житлові приміщення загальною площею  

80,12 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

 

1.60. Квартира № 30 на житлові приміщення загальною площею  

84,94 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 



1.61. Квартира № 31 на житлові приміщення загальною площею  

91,44 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.62. Квартира № 32 на житлові приміщення загальною площею  

137,52 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.63. Квартира № 33 на житлові приміщення загальною площею  

137,52 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.64. Квартира № 34 на житлові приміщення загальною площею  

91,44 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.65. Квартира № 35 на житлові приміщення загальною площею  

77,94 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.65. Квартира № 36 на житлові приміщення загальною площею  

93,22 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.66. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення загальною площею 

207,50 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.67. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею 

91,70 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.68. Приміщення № 3 на нежитлові приміщення загальною площею 

102,80 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.69. Приміщення № 4 на нежитлові приміщення загальною площею 

44,84 кв. м по вул. Єньковській № 23, замовник - ЖБК «Озерний край». 

1.70. № 56 на частину зблокованого житлового будинку загальною 

площею 623,70 кв. м по вул. Володимирській, замовник – гр. Юричко Олена 

Іванівна. 

1.71. № 58 на частину зблокованого житлового будинку загальною 

площею 623,10 кв. м по вул. Володимирській, замовник – гр. Юричко Олена 

Іванівна. 

1.72. № 60 на частину зблокованого житлового будинку загальною 

площею 623,70 кв. м по вул. Володимирській, замовник – гр. Юричко Олена 

Іванівна. 

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. 

 

  

 

Міський голова                                                                              Б. Андріїв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


