
   
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

01.12.2020                  Мукачево     № 475 

Про поштові адреси 
 
Розглянувши заяви громадян, на підставі правовстановлюючих 

документів, матеріалів технічної інвентаризації, відповідно до Законів України 
"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень", 
"Про регулювання містобудівної діяльності", Тимчасового порядку реалізації 
експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та 
об'єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27 березня 2019 року №367, керуючись пп.1 п. «б» ч. 1 ст. 31, ч.1 
ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради  вирішив: 

 
1.  Присвоїти поштову адресу: 
 
1.1 садовому будинку, введеним в експлуатацію на підставі сертифіката 

відповідності № ЗК 000275 від 15.04.2010, який зареєстрований Управлінням 
державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області та 
земельній ділянці площею 0,0738 га з цільовим призначенням землі - для 
ведення садівництва з кадастровим номером - 2110400000:01:017:0190 *** – 
власник Туряниця Василь Андрійович  — *** (ІD вулиці 409); 
 
 2. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна, присвоїти 
окремі поштові адреси квартирам, нежитловим приміщенням у 
багатоквартирному триповерховому будинку – власники Коцовський Андрій 
Миронович та Білак Ксенія Костянтинівна, введеному в експлуатацію на 
підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації № ЗК 101201126255, 
яка зареєстрована Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у 
Закарпатській області та земельній ділянці площею 0,0372 га з цільовим 
призначенням землі — для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  з 
кадастровим номером – 2110400000:01:003:0909 *** присвоїти окремі поштові 
адреси згідно нумерації, вказаній у висновку, наданому комунальним 
підприємством «Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та 
експертної оцінки», а саме: 



2.1. триповерховій будівлі літ. А (торгові приміщення з надбудовою  
житлових квартир)  загальною площею — 702,22 кв.м., житловою площею — 
163,00 кв.м. в тому числі загального користування — 42,00 кв.м., комерційною 
площею — 198,90 кв.м — ***(ІD вулиці 303); 
 2.1.1 квартирі — загальною площею — 72,16 кв.м., житловою площею — 
22,00 кв.м. - *** (ІD вулиці 303); 
 2.1.2 квартирі — загальною площею — 53,70 кв.м., житловою площею — 
27,60 кв.м. - *** (ІD вулиці 303); 
 2.1.3 квартирі — загальною площею — 84,60 кв.м., житловою площею — 
31,90 кв.м. - *** (ІD вулиці 303); 
 2.1.4 квартирі — загальною площею — 72,16 кв.м., житловою площею — 
24,80 кв.м. - *** (ІD вулиці 303); 
 2.1.5 квартирі — загальною площею — 53,70 кв.м., житловою площею — 
27,60 кв.м. - *** (ІD вулиці 303); 
 2.1.6 квартирі — загальною площею — 84,60 кв.м., житловою площею — 
29,10 кв.м. - *** (ІD вулиці 303); 
 2.1.7 нежитловому торговому приміщенню — загальною площею — 80,30 
кв.м.,  - *** (ІD вулиці 303); 
 2.1.8 нежитловому торговому приміщенню — загальною площею — 70,00 
кв.м.,  - ***(ІD вулиці 303); 
 2.1.9 нежитловому торговому приміщенню — загальною площею — 72,20 
кв.м.,  -*** (ІD вулиці 303); 
 По п.2 Сходові клітки загальною площею - 42,00 кв.м. знаходяться у 
спільному користуванні. 
 3. В зв'язку з технічною помилкою, внести зміни в рішення виконавчого 
комітету Мукачівської міської ради № №431 від 03.11.2020 “Про поштові 
адреси” та викласти його в наступній редакції: 

“З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна, на 
виконання рішення суду (справа №2-2592/05 від 17.10.2005 року), присвоїти 
окрему поштову адресу , а саме: 

2.1 квартирі №1 в будинку літері А-А’’’ загальною площею – 46,00 кв.м., 
житловою площею – 28,10 кв.м, крім того підвал І - 12,10 кв.м. по *** -  
власниця Пфайфер Наталя Михайлівна - ***  (ІD вулиці 278). 

2.2 квартирі №2 в будинку літері А-А’, А’’ загальною площею 46,40 
кв.м., житловою — 14,70 кв.м. крім того підвал ІІ - 12,20 кв.м. *** - власниця 
Даліда Ганна Михайлівна -  *** (ІD вулиці 278). 

По п.2 господарські будівлі: сарай літ. В, сарай літ. Ж, навіс літ. Е, 
вбиральня літ. З, споруди №1-2, які розташовані на земельній ділянці площею 
0,0934 га з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 
кадастровим номером — 2110400000:01:007:0351 по *** залишаються в 
спільному користуванні.” 

 
4. Комунальному підприємству «Мукачівське міське бюро технічної 

інвентаризації та експертної оцінки», внести зміни в облікові матеріали. 



 
5. Забудовникам звернутися до державного реєстратора щодо 

проведення державної реєстрації речових прав на новостворені об'єкти та 
внесення змін. 

 
6. Власникам нерухомого майна  встановити номерні знаки на об’єкті 

нерухомого майна після реєстрації права власності. 
 
7. Власникам нерухомого майна передбачити заходи щодо благоустрою 

прилеглої території згідно з "Правилами благоустрою, забезпечення чистоти, 
порядку утримання і прибирання вуличних дворових, територій, парків, скверів 
м. Мукачево" та укласти угоду з відповідною організацією міста Мукачева про 
вивіз побутового та будівельного сміття. 

 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління комунальної власності та архітектури Мукачівської міської ради 
В.Будніка. 

 
 
 

Міський голова               А.БАЛОГА
  


