
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16.04.2014       Ужгород               № 121 
 
 
Про поштові адреси на квартири  
у  житловому будинку по  
вул. Перемоги,177а 
  

Розглянувши клопотання  ТОВ «АНІТА», 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 в житловому 
будинку по вул.Перемоги,177а , виконком міської ради  ВИРІШИВ : 
  
 

 Затвердити поштові адреси на квартири ТОВ «АНІТА» в   
 багатоквартирному житловому будинку по вул.Перемоги,177 «а»,  

           а саме: 
  
 1. Квартира №33 загальною площею 91,76 кв.м. ; 
 2. Квартира №34 загальною площею 91,43 кв.м. ; 
 3. Квартира №35 загальною площею 91,1 кв.м. ; 
 4. Квартира №36 загальною площею 91,06 кв.м. ; 
 5. Квартира №37 загальною площею 92,03 кв.м. ; 
 6. Квартира №38 загальною площею 91,75 кв.м. ; 
 7. Квартира №39 загальною площею 90,83 кв.м. ; 
 8. Квартира №39 «а» загальною площею 91,11 кв.м. ; 

9. Квартира №40 загальною площею 91,17 кв.м. ; 
 10. Квартира №40 «а» загальною площею 91,77 кв.м. ; 
 11. Квартира №41 загальною площею 42,93 кв.м. ; 
 12. Квартира №42 загальною площею 46,5 кв.м. ; 
 13. Квартира №43 загальною площею 64,56 кв.м. ; 
 14. Квартира №44 загальною площею 46,09 кв.м. ; 
 15. Квартира №45 загальною площею 42,86 кв.м. ; 
 16. Квартира №46 загальною площею 46,54 кв.м. ; 
 17. Квартира №47 загальною площею 64,64 кв.м. ;  
  
 18. Квартира №48 загальною площею 46,14 кв.м. ; 



 19. Квартира №49 загальною площею 42,90 кв.м. ; 
 20. Квартира №50 загальною площею 46,72 кв.м. ; 
 21. Квартира №51 загальною площею 64,64 кв.м. ; 
 22. Квартира №52 загальною площею 46,24 кв.м. ; 
 23. Квартира №53 загальною площею 95,46 кв.м. ; 
 24. Квартира №54 загальною площею 93,89 кв.м. ; 
 25. Квартира №55 загальною площею 65,45 кв.м. ; 
 26. Квартира №55 «а» загальною площею 62,36 кв.м.  
 27. Квартира №56 загальною площею 101,52 кв.м. ; 
 
 
В.о. міського голови, 
секретар ради                                      В.Щадей 
 
 
 
 


