
   
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

_______________                 Мукачево    №_______ 

 
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 житловому будинку та господарським будівлям, введеним в 

експлуатацію на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації № 
ЗК 141200922204, яка зареєстрована Управлінням державної архітектурно-
будівельної інспекції у Закарпатській області на земельній ділянці площею 
0,1058 га з цільовим призначенням землі - для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 
кадастровим номером — 2122784800:04:001:0069 ***   – власник Голубка 
Ярослав Володимирович — ***(ІD вулиці 590); 

1.2 садовому будинку та господарським будівлям,побудованим на 
підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт № ЗК 
061191511426, яка зареєстрована Управлінням державної архітектурно-
будівельної інспекції у Закарпатській області,  розташованим на земельній 
ділянці площею 0,0500 га з цільовим призначенням землі - для ведення 
індивідуального садівництва з кадастровим номером — 2122784800:04:001:0517  
***  – власник Лісничко Іван Георгійович — *** (ІD вулиці 576); 
 1.3 15/300 частинам майнового комплексу, що становить ремонтну 
майстерню  літ. Е загальною площею 147,60 кв.м та  котельню літ. Ж загальною 
площею 116,30 кв.м,  на земельній ділянці площею 0,0935 га з цільовим 



призначенням землі - для розміщення та експлуатації основних, підсобних в 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості з кадастровим номером — 2110400000:01:002:1200 *** – 
власники  Терпай Едуард Антонович, Терпай Анжеліка Федорівна — *** (ІD 
вулиці 53); 

2. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна,  присвоїти 
окремі поштові адреси згідно нумерації, вказаній у висновку, наданому 
комунальним підприємством “Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки”, а саме: 

2.1 частині житлового будинку літ. А, загальною площею – 77,50 кв.м., 
крім того підвал — 4.30 кв.м, житловою площею – 42,10 кв.м. та належним до 
неї господарським будівлям і спорудам (згідно висновку) - власник 
Побережний Андрій Сергійович  – *** (ІD вулиці 302); 

2.2 частині житлового будинку літ. А, загальною площею – 88,10 кв.м., 
крім того підвал — 14,50 кв.м, житловою площею – 54,70 кв.м. та належним до 
неї господарським будівлям і спорудам (згідно висновку) - власник Левицька 
Марія Василівна – *** (ІD вулиці 302); 

3. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна,  присвоїти 
окремі поштові адреси згідно нумерації, вказаній у висновку, наданому 
комунальним підприємством “Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки”, а саме: 

3.1 житловому будинку, загальною площею – 66,20 кв.м., житловою 
площею – 11,40 кв.м. та належним до нього господарським будівлям і спорудам 
(згідно висновку), введеним в експлуатацію на підставі декларації про 
готовність об'єкта до експлуатації № ЗК 101210114468, яка зареєстрована 
Управлінням державної архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській 
області, на земельній ділянці площею 0,0518 га з цільовим призначенням землі - 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером — 2110400000:01:003:0219 
по ***– власник Куранова Марія Іванівна — *** (ІD вулиці 381); 

3.2 нежитловому приміщенню (магазину), загальною площею – 40,60 
кв.м,  введеному в експлуатацію на підставі декларації про готовність об'єкта до 
експлуатації № ЗК 101210144468, яка зареєстрована Управлінням державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області, на земельній 
ділянці площею 0,0518 га з кадастровим номером — 2110400000:01:003:0219 по 
*** – власник Куранова Марія Іванівна — *** (ІD вулиці 381); 

4. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна,  присвоїти 
окремі поштові адреси згідно нумерації, вказаній у висновку, наданому 
комунальним підприємством “Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки”, а саме: 

4.1 квартирі, загальною площею – 93,10 кв.м., житловою площею – 42,30 
кв.м. та належним до неї господарським будівлям і спорудам (згідно висновку) 
- власник Мотринець Золтан Золтанович – *** (ІD вулиці 346); 

4.2 квартирі, загальною площею – 57,80 кв.м. крім того підвал — 35,30 
кв.м, житловою площею – 30,70 кв.м. та належним до неї господарським 



будівлям і спорудам (згідно висновку) - власник Мотринець Д'єнді – *** (ІD 
вулиці 346); 

5. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна, в зв’язку з 
завершенням будівництва нежитлової будівлі (торгово — офісний центр)  
згідно Сертифіката серія ІУ № 122201223910 від 29.12.2020 року присвоїти 
окремі поштові адреси нежитловим приміщенням, згідно нумерації, вказаній у 
висновках та технічних паспортах, наданих комунальним підприємством 
“Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки”, 
розташованих на земельних ділянках площею 0,1275 га з кадастровим номером 
— 2110400000:01:001:0505 з цільовим призначенням — для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі та площею 0,0110 га з кадастровим номером 
— 2110400000:01:001:1392 з цільовим призначенням — для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі по вул. Ринкова, 7 — власник Товариство з 
обмеженою відповідальністю “РОНАД” а саме: 

5.1  нежитловому приміщенню загальною площею 32,20 кв. м. -  вул. 
Ринкова, 7  приміщення 1 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.2 нежитловому приміщенню загальною площею 39,00 кв. м. -  вул.  
Ринкова, 7  приміщення 1А м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.3 нежитловому приміщенню загальною площею 27,40 кв. м. -  вул. 
Ринкова, 7  приміщення 2 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.4 нежитловому приміщенню загальною площею 95,80 кв. м. -  вул. 
Ринкова, 7  приміщення 3 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.5 нежитловому приміщенню загальною площею 110,80 кв. м. -  вул. 
Ринкова, 7  приміщення 4 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.6 нежитловому приміщенню загальною площею 115,60 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 5 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.7 нежитловому приміщенню загальною площею 45,20 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 7 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.8 нежитловому приміщенню загальною площею 33,50 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 8 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.9 нежитловому приміщенню загальною площею 94,20 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 11 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.10 нежитловому приміщенню загальною площею 98,70 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 13 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.11 нежитловому приміщенню загальною площею 117,00 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 14 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.12 нежитловому приміщенню загальною площею 52,30 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 15 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.13 нежитловому приміщенню загальною площею 39,60 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 16 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.14 нежитловому приміщенню загальною площею 24,30 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 16А м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

5.15 нежитловому приміщенню загальною площею 45,60 кв. м. - вул. 
Ринкова, 7  приміщення 19 м. Мукачево (ІD вулиці 52); 

По п.5 Приміщення загальною площею — 472,40 кв.м залишити в 



загальному користуванні. 
6. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна, в зв’язку з 

завершенням реконструкції існуючих приміщень горища під квартири, 
введених в експлуатацію на підставі декларації про готовність об'єкта до 
експлуатації № ЗК 101210203463, яка зареєстрована Управлінням державної 
архітектурно-будівельної інспекції у Закарпатській області, на земельній 
ділянці площею 0,0500 га з кадастровим номером — 2110400000:01:003:0229 по 
***– власник Ільтьо Іван Васильович, присвоїти окремі поштові адреси 
квартирам, згідно нумерації, вказаній у висновку та технічних паспортах, 
наданих комунальним підприємством “Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки”, а саме: 

6.1 квартирі, в мансардному поверсі будівлі літ. А загальною площею -
36,80 кв.м, житловою площею — 27,10 кв.м. - *** (ІD вулиці 64); 

6.2 квартирі, в мансардному поверсі будівлі літ. А загальною площею -
44,50 кв.м, житловою площею — 31,40 кв.м. - *** (ІD вулиці 64); 

6.3 квартирі, в мансардному поверсі будівлі літ. А загальною площею -
44,90 кв.м, житловою площею — 31,70 кв.м. -*** (ІD вулиці 64); 

6.4 квартирі, в мансардному поверсі будівлі літ. А загальною площею -
32,80 кв.м, житловою площею — 23,50 кв.м. - *** (ІD вулиці 64); 

6.5 квартирі, в мансардному поверсі будівлі літ. А загальною площею -
39,40 кв.м, житловою площею —29,70 кв.м. - *** (ІD вулиці 64); 

6.6 квартирі, в мансардному поверсі будівлі літ. А загальною площею -
41,00 кв.м, житловою площею — 31,00 кв.м. - ***(ІD вулиці 64); 

6.7 квартирі, в мансардному поверсі будівлі літ. А загальною площею -
40,80 кв.м, житловою площею — 30,90 кв.м. -*** (ІD вулиці 64); 

6.8 квартирі, в мансардному поверсі будівлі літ. А загальною площею -
38,90 кв.м, житловою площею — 29,90 кв.м. - ***(ІD вулиці 64); 

По п.6 Сходові клітки та коридор загальною площею — 84,00 кв.м 
залишити в загальному користуванні. 

7. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна,  присвоїти 
окремі поштові адреси згідно нумерації, вказаній у висновку, наданому 
комунальним підприємством “Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки”, а саме: 

7.1 нежитловому приміщенню, загальною площею – 75,80 кв.м.,- 
власник Білак Микола Миколайович – ***(ІD вулиці 212); 

7.2 нежитловому приміщенню, загальною площею – 56,50 кв.м.,- 
власник Білак Микола Миколайович – *** (ІD вулиці 212); 

По п.7 Коридор загальною площею — 16,60 кв.м залишити в загальному 
користуванні. 

8. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна,  присвоїти 
окремі поштові адреси згідно договору купівлі-продажу нежитлового 
вбудованого приміщення шляхом викупу № І-1085 від 10.03.1999 року та 
нумерації, вказаній у висновку, наданому комунальним підприємством 
«Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», а 
саме: 



  
 8.1 вбудованому нежитловому приміщенню, загальною площею – 41,60 
кв.м., по вул. Пушкіна, 3 м. Мукачево— власник мале приватне підприємство 
“Елікон” — площа Духновича Олександра, 3 приміщення 7  м. Мукачево 
(ІD вулиці 399); 

9. У зв'язку з впорядкуванням нумерації та наявністю двох однакових 
номерів,  присвоїти поштову адресу: 

9.1. майновому комплексу, загальною площею 1745,20 кв.м,  
розташованому на земельній ділянці загальною площею 0,0865 га з цільовим 
призначенням землі - для будівництва та обслуговування магазину-кафе та 
готельного приміщення з кадастровим номером 2110400000:01:024:0002 за 
адресою *** - власник Козак Михайло Іванович — ***(ІD вулиці 205); 
  10. Комунальному підприємству «Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки», внести зміни в облікові матеріали. 

11. Забудовнику звернутися до державного реєстратора щодо 
проведення державної реєстрації речових прав на новостворені об'єкти та 
внесення змін. 

12. Власникам нерухомого майна встановити номерні знаки на об’єкті 
нерухомого майна після реєстрації права власності. 

13. Власникам нерухомого майна передбачити заходи щодо благоустрою 
прилеглої території та укласти угоду з відповідною організацією про вивіз 
побутового та будівельного сміття. 

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 

 
 

В. о. міського голови                 Р.ФЕДІВ 


