
   
 

 
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", 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,  будівництво якого розпочато на підставі 

повідомлення про початок виконання будівельних робіт ЗК 051210820556, на 
земельній ділянці з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянки) з 
кадастровим номером — 2110400000:01:003:1022 *** – власник Біловар 
Людмила Олексіївна — ***  (ІD вулиці 380); 

1.2 житловому будинку,  будівництво якого розпочато на підставі 
повідомлення про початок виконання будівельних робіт ЗК 051210820301, на 
земельній ділянці з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянки) з 
кадастровим номером — 2110400000:01:003:1021 *** – власник Біловар 
Людмила Олексіївна — *** (ІD вулиці 380); 

1.3 житловому будинку,  будівництво якого розпочато на підставі 
повідомлення про початок виконання будівельних робіт ЗК 051210820462, на 
земельній ділянці з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянки) з 
кадастровим номером — 2110400000:01:003:1023 ***– власник Біловар 
Людмила Олексіївна — *** (ІD вулиці 380); 

1.4 житловому будинку, введеному в експлуатацію на підставі 
декларації про готовність об'єкта до експлуатації № ЗК 101210828701, на 



земельній ділянці з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянки) з 
кадастровим номером — 2121983200:06:001:0005 *** – власник Лендєл Мар'яна 
Василівна  — ***(ІD вулиці 643); 

1.5 житловому будинку,  будівництво якого розпочато на підставі 
повідомлення про початок виконання будівельних робіт ЗК 051210420213, на 
земельній ділянці з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянки) з 
кадастровим номером — 2110400000:01:020:0482 ***– власник Цюркало 
Василь Михайлович — ***(ІD вулиці 267); 

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

номерів, присвоїти поштову адресу: 
2.1 житловому будинку,  загальною площею — 284,00кв.м., житловою 

площею — 84,4 кв.м. та належним до нього господарським будівлям на 
земельній ділянці з цільовим призначенням - для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянки) з 
кадастровим номером — 2110400000:01:003:0067 *** – власник Химинець 
Юрій Володимирович— ***(ІD вулиці 343); 

 
3. Суб'єктам господарювання, фізичним особам - підприємцям або 

юридичним особам, які мають кваліфікаційний сертифікат на право виконання 
робіт із технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, внести зміни в 
облікові матеріали. 

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

5. Власнику нерухомого майна встановити номерні знаки на об’єкті 
нерухомого майна після реєстрації права власності. 

6. Власнику 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. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 
управління міського господарства Мукачівської міської ради А. Блінова. 
 
 
Міський голова                        А.БАЛОГА 
 
 
 
 


