
 
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ  
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

                     Мукачево                 № 
 
Про переведення садового будинку у жилий будинок 
  
 Розглянувши заяви громадян та додані документи і матеріали,  відповідно 
до “Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають 
державним будівельним нормам, у жилі будинки”, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України №321 від 29.04.2015 року, 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. Дозволити перевести садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості, 
власнику гр. Мазютинець Юрію Васильовичу, який розташований на земельній 
ділянці з кадастровим номером 2110400000:01:022:0060 у жилий по вул. 
Сяркевича Юрія, 17 м Мукачево, на підставі звіту про проведення технічного 
огляду дачного (садового) будинку з висновком щодо відповідності державним 
будівельним нормам ТО01:7071-3720-0016-7039 (розроблений експертом 
Гарагонич В.Д., кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 001770, виданий 
04.03.2013року). 

2 . Дозволити перевести садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості, 
власнику гр. Мандибур Наталії Степанівні, який розташований на земельній 
ділянці з кадастровим номером 2122784800:04:003:0062 у жилий по на території 
Лавківської сільської ради, на підставі звіту про проведення технічного огляду 
дачного (садового) будинку з висновком щодо відповідності державним 
будівельним ТО01:5247-9473-8527-5642 (розроблений експертом Височанським 
С.С., кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 002789, виданий 10.10.2013року) з 
присвоєнням адреси житловому будинку – вул. Ерделі, 2-Б с. Лавки 
Мукачівський район. 

3. Дозволити перевести садовий будинок, об'єкт житлової нерухомості, 
власникам гр. Цап Анатолію Васильовичу та гр. Цап Олександрі Володимирівні, 
який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 
2110400000:01:003:0750 у жилий по вул. Яворницького Дмитра, 2-А м Мукачево, 
на підставі звіту про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку 
з висновком щодо відповідності державним будівельним нормам ТО01:6834-



3286-4586-2920 (розроблений експертом Гарагонич В.Д., кваліфікаційний 
сертифікат серія АЕ № 001770, виданий 04.03.2013року). 

4. Приватному підприємству “Архбудконсул”, комунальному підприємству 
“Мукачівське міське бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки”, 
фізичній особі підприємцю Сурма Юрію Юрійовичу  внести зміни в облікові 
матеріали. 

5. Власникам нерухомого майна звернутися до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно  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, затвердженими рішенням 24-ї сесії Мукачівської міської ради 7-го 
скликання від 16.03.2017 №554, та укласти з відповідною організацією договір 
про надання послуг з вивозу твердих побутових відходів та будівельного сміття. 

8. Контроль за виконання цього рішення покласти на начальника управління          
міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 

 
 
Міський голова                         Андрій БАЛОГА 

 


