
   
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 06.04.2021                         Мукачево                №135 

 
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 101210209918, яка зареєстрована Управлінням державної архітектурно-
будівельної інспекції у Закарпатській області на земельній ділянці площею 
0,0512 га з цільовим призначенням землі - для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 
кадастровим номером — 2110400000:01:009:0451 ***   – власник Максюта 
Віталія Євгенівна — *** (ІD вулиці 131); 
 1.2 житловому будинку та господарським будівлям, побудованим до 1992 
року (згідно довідки №1017 від 05.03.2021року, яка видана Дерценським 
старостинським округом Мукачівської міської територіальної громади) — 
заявник Фодор Марта Йосипівна - *** (ІD вулиці 615); 

1.3 житловому будинку та господарським будівлям, введеним в 
експлуатацію на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації № 
ЗК 101210315960, яка зареєстрована Управлінням державної архітектурно-
будівельної інспекції у Закарпатській області на земельній ділянці площею 
0,1500 га з цільовим призначенням землі - для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 



кадастровим номером — 2122784801:00:102:0022 ***   – власник Варга Ганна 
Євгенівна —*** (ІD вулиці 598); 

1.4 квартирі №1, що складає житловий будинок - загальною площею 
70,00 кв. м., який розташований на земельній ділянці площею 0,0932 га з 
цільовим призначенням землі - для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим 
номером — 2122785600:10:000:0174 ***   – власники Данашевська Галина 
Степанівна, Данашевський Василь Михайлович — *** (ІD вулиці 549); 

 
2. У зв'язку з впорядкуванням нумерації та наявністю двох однакових 

номерів,  присвоїти поштову адресу: 
 
2.1 житловому будинку та господарським будівлям, введеним в 

експлуатацію на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації № 
ЗК 101210114495, яка зареєстрована Управлінням державної архітектурно-
будівельної інспекції у Закарпатській області на земельній ділянці площею 
0,1277 га з цільовим призначенням землі - для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з 
кадастровим номером — 2122785800:10:102:0078 ***   – власник Скиба Марія 
Степанівна — *** (ІD вулиці 502); 
  
 3. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна,  присвоїти 
окремі поштові адреси згідно нумерації, вказаній у висновку, наданому 
фізичною особою підприємцем Машкаринець В.В., а саме: 
 
 3.1 частині майнового комплексу, загальною площею 570,3 кв.м до складу 
якого входять: гараж літ. В — загальною площею 35,4кв.м., гараж-майстерня 
літ. Г-Г'-Г'' — загальною площею 534,9 кв.м на земельній ділянці площею 0,127 
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 — 
2110400000:01:005:0735 ***– власник  Герц Ганна Андріївна— ***(ІD вулиці 
308); 
 3.2 частині майнового комплексу, загальною площею 984,6 кв.м до складу 
якого входять: прохідна літ. Б — загальною площею 52,7 кв.м., побутовий 
корпус літ. Д — загальною площею 504,5 кв.м, заправка літ. Е -загальною 
площею 5,1 кв.м., насосна літ. Ж — загальною площею 5,6 кв.м., побутовий 
корпус літ. З — загальною площею 15,0 кв.м, майстерня — гараж літ. К-К' — 
загальною площею 401,7 кв.м, вбиральня літ. Т , навіс літ. б, споруди №1-2 на 
земельній ділянці площею 1,0241 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 — 2110400000:01:005:0736*** – власник  Герц Ганна 
Андріївна— *** (ІD вулиці 308); 
 



4. Комунальному підприємству «Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки», фізичній особі підприємцю Машкаринець 
В.В., фізичній особі підприємцю Сурма Ю.Ю. внести зміни в облікові 
матеріали. 

5. Забудовнику 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 та укласти угоду з відповідною організацією про вивіз 
побутового та будівельного сміття. 

 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 
 
 

Міський голова                                  А.БАЛОГА
  


