
УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

вул. Загорська, 10, м. Ужгород, 88017, тел./факс.: 61-75-46, 
лтеЬ-сайт: лтлт\у.игЬ-гс1а.§оу.иа, е-таіі: агЬиггсіа@икг.пе1

від

Н А К А З
Ужгород

Про присвоєння адреси об'єкту будівництва

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367 
Про затвердження Тимчасового порядку реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна, Положення про відділ містобудування та архітектури
райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови Ужгородської 
райдержадміністрації 15.05.2018 № 217, враховуючи довідку виконавчого 
комітету Холмківської сільської ради від 02.07.2020р. № 2563 виданої 
гр. Коваленко Кирилу Миколайовичу

НАКАЗУЮ:

1. Присвоїти об’єкту будівництва - індивідуальний житловий будинок, 
який планується збудувати на власній земельній ділянці з кадастровим 
номером 2124887403:01:001:0099, адресу:

Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, село Минай, 
вулиця Ужанська, №72.

2. Оприлюднити рішення про присвоєння адреси об’єкту будівництва на 
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник відділу Г алина ДЕНИС
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