
  
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

08.07.2015       Ужгород               № 202 
 
 Про поштові адреси 
 
 Розглянувши подані заяви , відповідно до частини 6 статті 59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" рішення виконкому  
21.08.2013р. №284 "Про затвердження Порядку присвоєння, зміни та 
підтвердження поштових (юридичних) адрес об'єктам нерухомого майна в 
місті Ужгороді", з метою впорядкування нумерації існуючих та новостворених 
об'єктів нерухомого майна, виконком міської ради  ВИРІШИВ : 
  

 Присвоїти  згідно з адресним планом міста  поштові адреси: 
 
1.  №1 «е» на  16-ти квартирний житловий будинок по вул.І.Франка ,  

замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
2. Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 44,70 кв.м.  

по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
3. Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 46,00 кв.м.  

по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
4. Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею 60,80 кв.м.  

по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 5. Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею 44,30 кв.м.  

по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
         6. Квартира №5 на житлові приміщення загальною площею 45,20 кв.м.  
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна.  
         7.  Квартира №6 на житлові приміщення загальною площею 45,90 кв.м.  
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 

8. Квартира №7 на житлові приміщення загальною площею 60,50 кв.м.  
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 

 9. Квартира №8 на житлові приміщення загальною площею 44,30 кв.м.  
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 

 10. Квартира №9 на житлові приміщення загальною площею 45,10 кв.м.  
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна.  

11. Квартира №10 на житлові приміщення загальною площею 46,10 кв.м.  
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна.  

12. Квартира №11 на житлові приміщення загальною площею 60,70 кв.м.  
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 

13. Квартира №12 на житлові приміщення загальною площею 44,30 кв.м.  



по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 14. Квартира №13 на житлові приміщення загальною площею 44,90 кв.м.  

по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 15. Квартира №14 на житлові приміщення загальною площею 46,20 кв.м.  

по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
          16. Квартира №15 на житлові приміщення загальною площею 60,90 кв.м. 
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 

 17. Квартира №16 на житлові приміщення загальною площею 44,20 кв.м.  
по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 

 18. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,90 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна.
 19. Приміщення №2 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,10 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 20. Приміщення №3 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,10 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 21. Приміщення №4 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,10 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 22. Приміщення №5 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,10 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 23. Приміщення №6 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,10 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 24. Приміщення №7 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,10 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 25. Приміщення №8 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,10 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 26. Приміщення №9 на нежитлові приміщення загальною площею  
3,10 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 27. Приміщення №10 на нежитлові приміщення загальною площею  
2,50 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 28. Приміщення №11 на нежитлові приміщення загальною площею  
21,40 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 29. Приміщення №12 на нежитлові приміщення загальною площею  
21,70 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 30. Приміщення №13 на нежитлові приміщення загальною площею  
19,90 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 31. Приміщення №14 на нежитлові приміщення загальною площею  
20,0 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 32. Приміщення №15 на нежитлові приміщення загальною площею  
20,60 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 33. Приміщення №16 на нежитлові приміщення загальною площею  
2,90 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
 34. Приміщення №17 на нежитлові приміщення загальною площею  
2,90 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр.Бряник Оксана Василівна. 
  

35. Приміщення №18 на нежитлові приміщення загальною площею  
2,80 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр. Бряник Оксана Василівна. 
 36. Приміщення №19 на нежитлові приміщення загальною площею  



2,80 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр. Бряник Оксана Василівна. 
 37. Приміщення №20 на нежитлові приміщення загальною площею  
2,90 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр. Бряник Оксана Василівна. 
 38. Приміщення №21 на нежитлові приміщення загальною площею  
2,90 кв.м. по вул.І.Франка,1 «е», замовник – гр. Бряник Оксана Василівна. 
  39.  №56 «г» на магазин загальною площею 115 кв.м. по 
вул.Українській,  замовник — ФОП Костюченко Ігор Володимирович.   
 40. №5 «а» на ½ частину житлового будинку загальною площею  
54,20 кв.м. по вул.Ак.Грабаря, власник – гр.Хричова Беата Золтанівна. 
 41. Приміщення №1 на нежитлові приміщення загальною площею 296,5 
кв.м. на пл.Корятовича,16, власник – гр.Стоцька Тетяна Володимирівна.  
 42.  Квартира №1 на власні житлові приміщення загальною площею  
46,6 кв.м. по вул.Дендеші,11, власник – гр.Форосюк Галина Іванівна. 
 43. Квартира №2 на власні житлові приміщення загальною площею  
58,4 кв.м. по вул.Дендеші,11, власник – гр.Форосюк Галина Іванівна.  
 44. №22 «а» на житловий будинок загальною площею 269,90 кв.м. по 
вул.Дубовій, замовник – гр.Шиптур Олена Федорівна.  
 45.  №22 на проектований житловий будинок по вул.Ярославській, 
замовник – гр.Гусєв Олександр Олександрович. 

 46. №2 «ж» на багатоквартирний житловий будинок по 
вул.Грушевського, замовник – гр. Бенца Марія Степанівна. 

47. Приміщення №1 на приміщення комерційного призначення 
загальною площею 33,5 кв.м. по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца 
Марія Степанівна. 

48. Приміщення №2 на приміщення комерційного призначення 
загальною площею 629,80 кв.м. по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – 
гр.Бенца Марія Степанівна. 

49.Квартира №1 на житлові приміщення загальною площею 72,50 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

50.Квартира №2 на житлові приміщення загальною площею 83,20 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

51.Квартира №3 на житлові приміщення загальною площею 61,80 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

52.Квартира №4 на житлові приміщення загальною площею 51,30 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

53.Квартира №5 на житлові приміщення загальною площею 72,50 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

54.Квартира №6 на житлові приміщення загальною площею 83,20 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

55.Квартира №7 на житлові приміщення загальною площею  61,40 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

56.Квартира №8 на житлові приміщення загальною площею  50,50 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

57.Квартира №9 на житлові приміщення загальною площею  67,80 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

58.Квартира №10 на житлові приміщення загальною площею  67,20 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 



59.Квартира №11 на житлові приміщення загальною площею  62,40 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

60.Квартира №12 на житлові приміщення загальною площею  47,10 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

61.Квартира №13 на житлові приміщення загальною площею  99,70 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

62.Квартира №14 на житлові приміщення загальною площею  67,40 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

63.Квартира №15 на житлові приміщення загальною площею  67,30 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

64.Квартира №16 на житлові приміщення загальною площею  61,80 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

65.Квартира №17 на житлові приміщення загальною площею  46,70 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

66.Квартира №18 на житлові приміщення загальною площею 99,60 кв.м. 
по вул.Грушевського,2 «ж», замовник – гр.Бенца Марія Степанівна. 

67.Квартира №16 на житлові приміщення загальною площею 67,0 по 
вул.Ерделі,15 «а», замовник – гр.Гасинець Ярослава Степанівна. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                    В.Погорелов  
 
 


