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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: 

 Присвоїти  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 
 1. Приміщення №11 «а» на будівлю загальною площею 35,8 кв.м  по  

вул. Минайській,18 «г», замовник – гр. Якица Олександр Іванович. 
 2. № 25 «а» на житловий будинок  по вул. Перемоги, замовник –  
гр. Пеняк Надія Йосипівна. 
 3. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 156,7 кв.м  
по  вул. Перемоги № 25 «а», замовник – гр. Пеняк Надія Йосипівна. 
 4. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 184,1 кв.м  
по  вул. Перемоги № 25 «а», замовник – гр. Пеняк Надія Йосипівна. 
 5. № 153 «а» на житловий будинок по вул. Собранецькій , замовник –  
гр. Попович Єлизавета Йосипівна. 
 6. № 41 «а» на ½ частину житлового будинку загальною площею  
123,4 кв.м по вул. Берчені, замовник – гр. Кулик Оксана Миколаївна.  
 
 
 
Міський голова                                                                    Б. Андріїв  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Супровідна записка. 
  

 1. гр.Якица О.І. – надання адреси (вул.Минайська,18 «г» прим.11 ) на 
господарську будівлю (індивідуальний гараж) на власній земельній ділянці по 
вул.Минайській,поз.272. 
 2. гр. Пеняк Н.Й. - зміна адреси з вул.Перемоги,25  на вул.Перемоги, 
25 «а» на житловий будинок в зв’язку з тим, що за даною адресою 
зареєстрований  5-ти поверховий багатоквартирний житловий будинок. 
 3. гр. Пеняк Н.Й. – надання окремої адреси  (вул.Перемоги,25«а» кв.1)  
на частину існуючого житлового будинку загальною площею 156,7 кв.м  по 
вул.Перемоги,25 «а». 
 4. гр. Пеняк Н.Й. – надання окремої адреси  (вул.Перемоги,25«а» кв.2)  
на частину існуючого житлового будинку загальною площею 184,1 кв.м  по 
вул.Перемоги,25 «а». 
 5. гр.Попович Є.Й. – надання адреси (вул.Собранецька,153 «а») на 
новозбудований житловий будинок на власній земельній ділянці  по  
вул. Собранецькій,153. 
  6. гр.Кулик О. М. – надання окремої адреси (вул.Берчені,41 «а»)  на ½ 
частину житлового будинку загальною площею 123,4 кв.м на власній 
земельній ділянці по вул.Берчені,41.  
 
 
 
В.о.начальника управління  
містобудування та архітектури                                                    М.Івегеш 
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