
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30.07.2014       Ужгород               № 286 
 
Про поштові адреси на квартири 
у житловому будинку по  
вул. Українській,18 
  

Розглянувши клопотання  БК «Беркут», відповідно до ч.6 ст.59 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення виконкому від 
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 квартир, у житловому 
будинку по вул.Українській,18, виконком міської ради  ВИРІШИВ : 

Затвердити поштові адреси на квартири у житловому будинку по  
вул. Українській,18,  а саме: 
 1.Квартира №1 загальною площею 105,41 кв.м., користувач – гр.Гівчак 
Віра Іванівна;   
  2.Квартира №2 загальною площею 70,3 кв.м., користувач – гр.Руснак 
Іван Миколайович ;   
 3.Квартира №3 загальною площею 77,5 кв.м., користувач – гр.Манзулич 
Мирослава Іванівна;   
 4.Квартира №4 загальною площею 84,5 кв.м., користувач – гр.Вачиля 
Григорій Юрійович ;   
 5.Квартира №5 загальною площею 35,7 кв.м., користувач – гр.Якименко 
Олена Сергіївна ;   
 6.Квартира №6 загальною площею 63,3 кв.м., користувач – гр.Трачук 
Марта Михайлівна ;   
 7.Квартира №7 загальною площею 35,8 кв.м., користувач – гр.Матьола 
Анатолій Михайлович ;   
 8.Квартира №8 загальною площею 64,9 кв.м., користувач – гр.Іванюк 
Василь Олексійович; 
 9.Квартира №9 загальною площею 35,5 кв.м., користувач – гр.Терів 
Марія Михайлівна;   
 10.Квартира №10 загальною площею 36,4 кв.м., користувач – гр.Роман 
Наталія Олексіївна ;   
  
 11.Квартира №11 загальною площею 17,8 кв.м., користувач – гр. Лавкай 
Наталка Іванівна ;   
 12.Квартира №12 загальною площею 60,1 кв.м., користувач – гр.Булеца 



Тімур Юрійович ;   
 13.Квартира №13 загальною площею 54,6 кв.м., користувач – гр. 
Молнар Тетяна Євгеніївна ;   
 14. Квартира №14 загальною площею 36,00 кв.м., користувач – 
гр.Чопик Микола Онуфрійович ;   
 15.Квартира №15 загальною площею 49,21 кв.м., користувач – 
гр.Моклай Наталія Іванівна ;   
 16.Квартира №16 загальною площею 23,3 кв.м., користувач – гр.Принц 
Оксана Василівна ;   
 17.Квартира №17 загальною площею 52,6 кв.м., користувач – гр.Дужар 
Ірина Михайлівна ;   
  18.Квартира №18 загальною площею 36,6 кв.м., користувач – гр.Гедьо 
Станіслав Васильович ;   
 19.Квартира №19 загальною площею 53,7 кв.м., користувач – 
гр.Кравчук Оксана Михайлівна ;   
 20.Квартира №20 загальною площею 41,6 кв.м., користувач – гр. 
Шелепець Юрій Олексійович ;   
 21.Квартира №21 загальною площею 48,4 кв.м., користувач – 
гр.Шекмар Віктор Юрійович ;   
 22.Квартира №22 загальною площею 53,6 кв.м., користувач – гр.Кочмар 
Тетяна Миколаївна ;   
  23.Квартира №23 загальною площею 60,9 кв.м., користувач – 
гр.Шинглович Марія Миколаївна ;   
 24.Квартира №24 загальною площею 53,9 кв.м., користувач – 
гр.Вовканич Пелагія Іванівна ;   
 25.Квартира №25 загальною площею 63,1 кв.м., користувач – гр.Терів 
Галина Олексіївна ;   
 26.Квартира №26 загальною площею 66,7 кв.м., користувач – гр.Стегура 
Василь Васильович ; 
 27.Квартира №27 загальною площею 48,2 кв.м., користувач – гр.Микита 
Ганна Юріївна ;   
 28.Квартира №28 загальною площею 36,00 кв.м., користувач – 
гр.Гацько Ганна Богданівна ;   
 29.Квартира №29 загальною площею 34,6 кв.м., користувач – гр.Король 
Марія Юріївна;    
 30.Квартира №30 загальною площею 43,9 кв.м., користувач – 
гр.Сньозик Наталія Михайлівна;   
 31.Квартира №31 загальною площею 48,4 кв.м., користувач – гр.Сюзев 
Віталій Михайлович;  
 32.Квартира №32 загальною площею 21,7 кв.м., користувач – гр.Вачиля 
Роман Григорович. 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                      В.Щадей 
 


