
УКРАЇНА
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

  10 сесія 8-го скликання

Р І Ш Е Н Н Я

25 червня 2021          Мукачево №

Про скасування рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 7 скликання  
№ 155 від 31 березня 2016 року “Про затвердження Положення про  
порядок  присвоєння поштових  адрес  об'єктам нерухомості у місті  
Мукачево”

Відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого 
майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 
2019 року №367, до Законів Україні "Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обмежень", "Про регулювання містобудівної 
діяльності", враховуючи рекомендації постійної комісії з питань комунальної 
власності та земельних відносин (протокол №9 від 22.06.2021 р.; 23.06.2021 р.), 
керуючись п. 42  ч.1  ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування  в Україні” Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення 10 сесії Мукачівської міської 7 скликання ради № 
155 від 31 березня 2016 року “Про затвердження Положення про  порядок  
присвоєння поштових  адрес  об'єктам нерухомості  у  місті  Мукачево”.

2. Процедуру присвоєння та зміни адреси об'єктам будівництва та 
об'єктам нерухомого майна  здійснювати відповідно до Тимчасового порядку 
реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам 
будівництва та об'єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року.

3. Визначити відділ архітектури та містобудування управління міського 
господарства Мукачівської міської ради уповноваженим органом з прийняття 
рішень про присвоєння або зміну поштових адрес об'єктам будівництва та 
об'єктам нерухомого майна на підставі будівельних паспортів та містобудівних 
умов і обмежень.



4. Визначити виконавчий комітет Мукачівської міської ради 
уповноваженим органом з прийняття рішень про присвоєння або зміну 
поштових адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна у разі  
об'єднання, поділу об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта 
нерухомого майна, упорядкування нумерації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А.Блінова та  
постійну комісію  з питань комунальної власності та земельних відносин.

Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА


