
  

У К Р А Ї Н А

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

17.08.2021                           Мукачево                 №300

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", 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. 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 комплексу нежитлових будівель до складу якого входять: склад літ. 
В — загальною площею 272,70 кв.м., гараж літ. Е — загальною площею 230,00 
кв.м, прохідна літ. Д — загальною площею 35,50 кв.м.  - по вул. Вокзальна, 16 - 
власник Драгула Кристина Ернестівна – вул. Вокзальна, 16А м. Мукачево (ІD 
вулиці 53);

1.2 складу літ. Б — загальною площею 62,60 кв.м., - по вул. Вокзальна, 
16 - власник Драгула Кристина Ернестівна – вул. Вокзальна, 16Б м. Мукачево 
(ІD вулиці 53);

2. В зв’язку з завершенням будівельних робіт щодо будівництва 
житлового будинку в м. Мукачево, провулок Карловського Берталона, будинок 
6, які здійснювалися Товариством з обмеженою відповідальністю “ФАКЕЛ 
УКРАЇНА” (код 38107444), згідно Декларації про готовність до експлуатації 
об"єкта № ЗК101210708826 від 23.07.2021 року,  присвоїти поштові адреси 
квартирам та нежитловим (підвальним) приміщенням, з яких складаються 
житловий будинок, розташований в м. Мукачево, провулок Карловського 
Берталона, будинок 6, згідно нумерації, вказаній в технічному паспорті на 



зазначений багатоквартирний житловий будинок, виготовленому КП 
“Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки”, а 
саме:

2.1 квартира № 1, розташована на першому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 50,30 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 1-1 — 1-4) — м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 квартира 1 (ІD вулиці 138);

2.2 квартира № 2, розташована на першому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 64,20 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 2-1 — 2-5) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 квартира 2 (ІD вулиці 138) ;

2.3 квартира № 3, розташована на першому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 50,40 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 3-1 — 3-4) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 квартира 3 (ІD вулиці 138);

2.4 квартира № 4, розташована на першому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 50,30 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 4-1 — 4-4) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 квартира 4 (ІD вулиці 138);

2.5 квартира № 5, розташована на другому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 49,90 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 5-1 — 5-4) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 квартира 5 (ІD вулиці 138);

2.6 квартира № 6, розташована на другому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 63,60 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 6-1 — 6-5) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 квартира 6 (ІD вулиці 138);

2.7 квартира № 7, розташована на другому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 50,80 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 7-1 — 7-4) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 квартира 7 (ІD вулиці 138);

2.8 квартира № 8, розташована на другому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 50,20 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 8-1 — 8-4) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 квартира 8 (ІD вулиці 138);

2.9 квартира № 9, розташована на третьому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 51,30 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 9-1 — 9-4) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 квартира 9 (ІD вулиці 138);

2.10 квартира № 10, розташована на третьому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 64,80 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 10-1 — 10-5) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 квартира 10 (ІD вулиці 138);



2.11 квартира № 11, розташована на третьому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 51,90 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 11-1 — 11-4) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 квартира 11 (ІD вулиці 138);

2.12 квартира № 12, розташована на третьому поверсі житлового будинку, 
загальною площею 51,50 кв. м. (будівля літ. “А” шифри 12-1 — 12-4) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 квартира 12 (ІD вулиці 138);

2.13 нежитлове приміщення-комора № 13, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 26,30 кв. м. (будівля літ. “А” шифр І) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 п 13 (ІD вулиці 138);

2.14 нежитлове приміщення-комора № 14, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 39,00 кв. м. (будівля літ. “А” шифри ІІ — ІV) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 п 14 (ІD вулиці 138) ;

2.15 нежитлове приміщення-комора № 15, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 22,80 кв. м. (будівля літ. “А” шифри V) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 п 15 (ІD вулиці 138);

2.16 нежитлове приміщення-комора № 16, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 26,30 кв. м. (будівля літ. “А” шифр VІ) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 п 16 (ІD вулиці 138);

2.17 нежитлове приміщення-комора № 17, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 26,50 кв. м. (будівля літ. “А” шифр VІІ) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 п 17 (ІD вулиці 138);

2.18 нежитлове приміщення-комора № 18, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 22,60 кв. м. (будівля літ. “А” шифр VІІІ) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 п 18 (ІD вулиці 138);

2.19 нежитлове приміщення-комора № 19, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 17,00 кв. м. (будівля літ. “А” шифр ІХ) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 п 19 (ІD вулиці 138);

2.20 нежитлове приміщення-комора № 20, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 22,50 кв. м. (будівля літ. “А” шифр Х) м.Мукачево 
провулок Карловського Берталона, 6 п 20 (ІD вулиці 138);

2.21 нежитлове приміщення-комора № 21, розташоване в підвалі житлового 
будинку, загальною площею 26,50 кв. м. (будівля літ. “А” шифр ХІ) м.
Мукачево провулок Карловського Берталона, 6 п 21 (ІD вулиці 138).



3. В зв’язку з завершенням будівельних робіт щодо будівництва 
Центру водного дозвілля в м. Мукачево, по вул.Духновича Олександра, 89 на 
земельній ділянці кадастровим номером 2110400000:01:004:0483, яке здійснено 
Товариством з обмеженою відповідальністю “АКВА МУКАЧЕВО” (код 
41380837), згідно сертифікату №ІУ122210714838, що засвідчує відповідність 
закінченого будівництвом об"єкта проектній документації та підтверджує його 
готовність до експлуатації,  присвоїти поштову адресу — м.Мукачево вулиця 
Духновича Олександра, 89-В (ІD вулиці 105).

4. Комунальному підприємству «Мукачівське міське бюро технічної 
інвентаризації та експертної оцінки»,  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 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 міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова.

Міський голова                А.БАЛОГА


