
   
 

 
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 46Tпп.1 п. «б» ч. 1 ст. 31,46T 46Tч.1 
ст. 52, ч. 6 ст. 59 46TЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет Мукачівської міської ради  вирішив: 

 
1. 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: 

 
1.1 квартирі, загальною площею – 63,70кв.м., житловою площею — 

63,70 кв.м., крім того підвал загальною площею – 3,60 кв.м. та належним до них 
господарським будівлям (згідно висновку) - по вул. Одеська, 29  - власники 
Беца Любов Тиборівна, Шелестай Ютта Тиборівна – вул. Одеська, 29 
квартира 1 м. Мукачево (ІD вулиці 242); 

 
1.2 квартирі, загальною площею – 86,70 кв.м., житловою площею — 

48,70 кв.м., крім того підвал загальною площею – 52,20 кв.м. та належним до 
них господарським будівлям (згідно висновку) - по вул. Одеська, 29  - власники 
Небрат Олег Володимирівна, Решетарь Жанна Володимирівна – вул. Одеська, 
29 квартира 2 м. Мукачево (ІD вулиці 242); 

 
2. Комунальному підприємству «Мукачівське міське бюро технічної 

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



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

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

5. 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. 

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

 
 
 

Міський голова              А. БАЛОГА
  


