
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 16.01.2019                                Ужгород                         № 11 

 
 

Про поштові адреси 

 

 

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

Дендеші, замовник – гр. Палушка Наталія Олександрівна. 

1.5. № 78 “а” на проектований індивідуальний гараж по вул. Василя  

Комендаря , замовник – гр. Адамовський Микола Гаврилович. 

1.6. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею 

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

1.7. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення загальною площею 

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

інвестиційний банк”. 

1.8. № 17 на проектований житловий будинок по вул. Олексіївській,  

замовник – гр. Завацький Олександр Васильович. 



1.9. № 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Супровідна записка. 

 1.1.гр. Шумська В.Є., гр. Грицан М.Ф. – надання адрес (вул. К.Тімірязєва,  

12 «а») на  новозбудовану автомийку самообслуговування  на власній земельній 

ділянці по вул. І.Бродлаковича, поз. 1-9. Загальна площа об’єкту – 20,5 кв. м. 

Опосередкована вартість спорудження житла за регіонами України відповідно до 

наказу Мінрегіону 01.03.2018р. №46 – 8074,16 грн. Пайовий внесок (8%) у 

розмірі 13241,62 грн. оплочений 25.10.2018р. 

1.2. гр. Ференці Д.С. – адання адреси (вул. Північна №73) на проектований 

житловий будинок на власній земельній ділянці  у мкрн.”Червениця”, масив №1 

поз.80. 

1.3.гр.Брензович О.І. - надання адреси (вул. Винична №28 “а”) на 

проектований житловий будинок на власній земельній ділянці  по вул. Виничній, 

б/н. 

 1.4. гр.Палушка Н.О. – надання адрес (вул.І.Дендеші,57 «а» ) на 35/100 

частини житлового будинку загальною площею 40,7 кв.м., по вул. І.Дендеші,57. 

 1.5. гр. Адамовський М.Г. - надання адреси (вул. В.Комендаря, 78 “а”) на 

проетований індивідуальний гараж на власній земельній ділянці ао вул.Бородіна, 

б/н. 

               1.6.ТОВ “Укрбудінновація” - надання адреси (Студентська наб. №10 

прим.2) на нежитлові приміщення загальною площею 409,7 кв.м. по 

Студентська наб. №10. Будинок був зданий в експлуатацію в 2015р. 

              1.7. АТ “Комерційний інвестиційний банк” - надання адреси 

(вул.О.Фединця,7 прим.2) на власні нежитлові приміщення (¼ частини 

адмінбудівлі літ. “А”) загальною площею 266,2 кв.м. по вул.О.Фединця,7.  

 1.8. гр. Завацький О. В. – надання адреси (вул.ОЛексіївська №17) на 

проектований житловий будинок на власній земельній ділянці в районі 

вул.Собранецької, масив №2 поз.152 б. 

 1.9. гр. Мокрянин Х.І. – надання адреси (вул.Ф.Тіхого 11 «б») на 

проектовану реконструкцію власного індивідуального житлового будинку на 

власній земельній ділянці по вул.Ф.Тіхого,11.  

 

 

Начальник управління                                                                      О.Боршовський 
 


