
Про зміни до проекту рішення 

«Про поштові адреси» 

 

У зв՚язку із ненаданням повного пакету документів гр. Фоміною Г.П (п. 

1.8) та ТОВ «Комплекс Закарпаття» (п. 1.12) проект рішення «Про поштові 

адреси» викласти в редакції: 

 

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. № 12 «а» на автомийку самообслуговування по вул. Климента 

Тімірязєва, замовники – гр. Шумська Валентина Євгенівна, гр. Грицан Михайло 

Федорович. 

 1.2. № 73 на проектований  житловий будинок по вул. Північній , 

замовник – гр. Ференці Діана Степанівна. 

1.3. № 28 «а» на  проектований  житловий будинок по вул. Виничній, 

замовник – гр. Брензович Олександр Іванович. 

1.4. № 44 “а” на 3/8 частини житлового будинку по вул. Михайла 

Грушевського , замовник – гр. Шульц Оксана Михайлівна. 

1.5. № 57 «а» на 35/100 частини  житлового будинку по вул. Іштвана 

Дендеші, замовник – гр. Палушка Наталія Олександрівна. 

1.6. № 317 на частину житлового будинку загальною площею 75,70 кв. м 

по вул. Юрія Гагаріна, замовник – гр. Євчак Степан Степанович. 

1.7. № 317 “а” на частину житлового будинку загальною площею 

67,10 кв. м по вул. Юрія Гагаріна, замовник – гр. Євчак Степан 

Степанович. 

1.8. № 78 “а” на проектований індивідуальний гараж по вул. Василя 

Комендаря , замовник – гр. Адамовський Микола Гаврилович. 

1.9. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею 

409,7 кв. м по Студентській наб. № 10, замовник – ТОВ 

«Укрбудінновація». 

1.10. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею 

266,2 кв. м  по вул. Олександра Фединця № 7, замовник – АТ “Комерційний 

інвестиційний банк”. 

1.11. № 17 на проектований житловий будинок по вул. Олексіївській,  

замовник – гр. Завацький Олександр Васильович. 

1.12. № 11 «б» на проектовану реконструкцію власного індивідуального 

житлового будинку по вул. Франтішека Тіхого, замовник – гр. Мокрянин 

Христина Іштванівна. 



2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Фартушка І.І. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Б. АНДРІЇВ 

 


