
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18.06.2014       Ужгород               № 205 
 
Про поштові адреси на квартири  
та нежитлові приміщення  у житловому  
будинку по вул. Кошицькій, 42. 
  

Розглянувши клопотання  ЖБК «По Кошицькій» 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 та нежитлових 
приміщень в житловому будинку по вул.Кошицькій№42 , виконком міської 
ради  ВИРІШИВ : 
  
Затвердити поштові адреси на квартири та нежитлові приміщення   у 
житловому будинку по вул. Кошицькій,42,  а саме: 
  
 1. Квартира № 1 на житлові приміщення загальною площею 19,4 кв.м.;   
  2. Квартира № 2 на житлові приміщення загальною площею 35,4 кв.м.;   
 3. Квартира № 3 на житлові приміщення загальною площею 51,0 кв.м.;    
          4. Квартира № 4 на житлові приміщення загальною площею 46,7 кв.м.;   
          5. Квартира № 5 на житлові приміщення загальною площею 49,6 кв.м. ;   
 6. Квартира № 6 на житлові приміщення загальною площею 72,00 кв.м.;   

7. Квартира № 7 на житлові приміщення загальною площею 50,8 кв.м.;   
 8. Квартира № 8 на житлові приміщення загальною площею 46,7 кв.м.;   
 9. Квартира № 9 на житлові приміщення загальною площею 49,6 кв.м.;   
 10. Квартира № 10 на житлові приміщення загальною площею 71,5 кв.м.;   
 11. Квартира № 11 на житлові приміщення загальною площею 50,7 кв.м.;   
 12. Квартира № 12 на житлові приміщення загальною площею 46,7 кв.м.;   
 13. Квартира № 13 на житлові приміщення загальною площею 49,9 кв.м.;   
 14. Квартира № 14 на житлові приміщення загальною площею 71,8 кв.м.;   
 15. Квартира № 15 на житлові приміщення загальною площею 98,6 кв.м.;  
 16. Квартира № 16 на житлові приміщення загальною площею 47,0 кв.м.;   
 17. Квартира № 17 на житлові приміщення загальною площею 50,1 кв.м.;   
 18. Квартира № 18 на житлові приміщення загальною площею 72,0 кв.м.;   
 19. Квартира № 19 на житлові приміщення загальною площею 75,9 кв.м.;   
 20. Приміщення № 1 на нежитлові приміщення (поз.ІV) загальною 
площею 17,5 кв.м.;   



 21. Приміщення № 2 на нежитлові приміщення (поз.V) загальною 
площею 17,8 кв.м.;   
 22. Приміщення № 3 на нежитлові приміщення (поз.VІІ) загальною 
площею 4,2 кв.м.;   
 23. Приміщення № 4 на нежитлові приміщення (поз.VІІІ) загальною 
площею 4,3 кв.м. ;  
 24. Приміщення № 5 на нежитлові приміщення (поз.ІХ) загальною 
площею 4,2 кв.м.; 
 25. Приміщення № 6 на нежитлові приміщення (поз.Х) загальною 
площею 4,4 кв.м.   
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                      В.Щадей 
 
 
 
 
  
 


