
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29.09.2021                      Мукачево                                                № 396

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 по пров. Яворницького 
Дмитра, 1 м. Мукачево – власник Біловар Людмила Олексіївна — пров. 
Яворницького Дмитра, 1А  м. Мукачево  (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 по пров. Яворницького 
Дмитра, 1 м. Мукачево – власник Біловар Людмила Олексіївна — пров. 
Яворницького Дмитра, 1Б  м. Мукачево  (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 по пров. Яворницького 
Дмитра, 1 м. Мукачево – власник Біловар Людмила Олексіївна — пров. 
Яворницького Дмитра, 1В м. Мукачево  (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 по вул. Суворова, б/н с.
Доробратово  – власник Лендєл Мар'яна Василівна  — вул. Суворова, 4А с.
Доробратово Мукачівський район (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 по вул. Пивоварна, 33 м. 
Мукачево – власник Цюркало Василь Михайлович — вул. Пивоварна, 35 м. 
Мукачево  (ІD вулиці 267);

1.6 нежитловій будівлі (автомийка самообслуговування),  введеній в 
експлуатацію на підставі декларації про готовність об'єкта до експлуатації № 
ЗК 101210906454, на земельній ділянці з цільовим призначенням - для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства з кадастровим номером — 2110400000:01:004:0500 
по вул. Духновича Олександра, 107А м.Мукачево – власники Переверзев 
Микола Михайлович, Гунда Ярослава Василівна — вул. Духновича 
Олександра, 107А м.Мукачево (ІD вулиці 105);

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 по вул. Шухевича Романа, 4 
м. Мукачево – власник Химинець Юрій Володимирович— вул. Шухевича 
Романа, 4А м. Мукачево (ІD вулиці 343);

3. В зв'язку з технічною помилкою  внести зміни в рішення 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради №272 від 20.07.2021 “Про 
поштові адреси” та викласти його  в наступній редакції:

“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:

- квартирі, загальною площею – 56.40 кв.м., житловою площею — 14.60 
кв.м., та належним до них господарським будівлям (згідно висновку) - по вул. 



Берегівська, 15 - власник Шелест Анна Олександрівна – вул. Берегівська, 15 
квартира 3А м. Мукачево (ІD вулиці 19);

- квартирі, загальною площею – 75,50 кв.м., житловою площею — 32,10 
кв.м., крім того підвал — 16,90 кв.м., та належним до них господарським 
будівлям (згідно висновку) - по вул. Берегівська, 15 - власник Ільницька Ірина 
Григорівна – вул. Берегівська, 15 квартира 3 м. Мукачево (ІD вулиці 19);

4. З метою виділення в окремі об'єкти нерухомого майна, присвоїти 
окремі поштові адреси квартирам у багатоквартирному житловому будинку – 
власник Попп Іван Тиберійович, введеному в експлуатацію на підставі 
декларації про готовність об'єкта до експлуатації № ЗК 101210906778,на 
земельній ділянці площею 0,2302 га з цільовим призначенням землі — для 
будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 
кадастровим номером – 2110400000:01:003:0987 по вул. Яворницького 
Дмитра,30 присвоїти окремі поштові адреси згідно нумерації, вказаній у 
висновку, наданому фізичною особою підприємцем Пустовіт Н. Г., а саме:

4.1. трьохповерховому житловому будинку квартирного типу загальною 
площею — 1371,50 кв.м., житловою площею — 745,20 кв.м. — вул. 
Яворницького Дмитра, 30 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.1 квартирі — загальною площею — 103.90 кв.м., житловою площею- 
61,80 кв.м. в тому числі балкон — 2,20 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 1 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.2 квартирі — загальною площею — 74,40 кв.м., житловою площею- 
46,50 кв.м. в тому числі балкон — 2,20 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 2 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.3 квартирі — загальною площею — 59,40 кв.м., житловою площею- 
28.60 кв.м. в тому числі балкон — 2,50 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 3 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.4 квартирі — загальною площею — 73,60 кв.м., житловою площею- 
46,40 кв.м. в тому числі балкон — 2,10 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 4 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.5 квартирі — загальною площею — 105.80 кв.м., житловою площею- 
66,90 кв.м. в тому числі балкон — 2,30 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 5 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.6 квартирі — загальною площею — 105.90 кв.м., житловою площею- 
62,00 кв.м. в тому числі балкон — 3,00 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 6 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.7 квартирі — загальною площею — 73,80 кв.м., житловою площею- 
44,00 кв.м. в тому числі балкон — 2,20 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 7 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.8 квартирі — загальною площею — 59,90 кв.м., житловою площею- 
30,30 кв.м. в тому числі балкон — 2,60 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 



квартира 8 м. Мукачево (ІD вулиці 379);
4.1.9 квартирі — загальною площею — 73,80 кв.м., житловою площею- 

46,80 кв.м. в тому числі балкон — 2,20 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 9 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.10 квартирі — загальною площею — 105,90 кв.м., житловою площею- 
66,80 кв.м. в тому числі балкон — 3,00 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 10 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.11 квартирі — загальною площею — 105,40 кв.м., житловою площею- 
62,00 кв.м. в тому числі балкон — 3,00 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 11 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.12 квартирі — загальною площею — 76,50 кв.м., житловою площею- 
44,20 кв.м. в тому числі балкон — 2,20 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 12 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.13 квартирі — загальною площею — 59,50 кв.м., житловою площею- 
28,70 кв.м. в тому числі балкон — 2,50 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 13 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.14 квартирі — загальною площею — 75,60 кв.м., житловою площею- 
44,20 кв.м. в тому числі балкон — 2,20 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 14 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

4.1.15 квартирі — загальною площею — 105,70 кв.м., житловою площею- 
66,00 кв.м. в тому числі балкон — 3,00 кв.м.- вул. Яворницького Дмитра, 30 
квартира 15 м. Мукачево (ІD вулиці 379);

5. 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.

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

7. Власникам нерухомого майна встановити номерні знаки на об’єктах 
нерухомого майна після реєстрації права власності.

8. 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.

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



Міський голова                А.БАЛОГА


