
УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА волинської ОБЛАСТІ
"

' виконАвчІ/й КОМІТЕТ
і '

РІШЕННЯ
45. 08. -2017 Ле 4904

М. Володимир-Волинський

Про присвоєння об'єктам
нерухомого Майна адреси

Розглянувши заяви щодо присвоєння об”єктам нерухомого майна
адреси, керуючись .Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно
та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25

грудня 2015 р. М 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяженЬ» та п.п. 2 п. б ст. 31, 40`Закону України “Про місцеве
самоврядування В Україні”, виконавчий комітет міської ради - і '

В И Р І Ш И В;
1. Присвоїти адресу об”єктам нерухомого майна у місті ВолодиМирі-_

Волинському: „

ъ

1.1. А Вулиця Українська: . .

Об”єкту нерухомого майна - індивідуальному житловому будинку,
альтанці, які побудовані Назарян Суреном Вачиковичем по вул. Українській,
32 у місті Володимирі-Волинському (Декларація про готовність до
експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного
паспорта, зареєстрована Управлінням державної архітектурно-будівельної
інспекції у Волинській області 28.03.2017 року, Ле АВЛ 142170872266),
'Присвоїти адресуї

місто Володимир-Волинський, вул. Українська, 32. '

1.2. Вулиця Зубінського:
Об'єкту нерухомого майна - індивідуальному (садибному)

житловому будинку, який побудований Василюком Миколою Григоровичем
по вул.. Зубінського, 4 у місті Володимирі-Волинському (Декларація про
готовність ідо експлуатації об”єкта, будівництво якого здійснено На підставі
будівельного паспорта, зареєстрована Управлінням державної архітектурно-
будівельної інспекції у Волинській області 04.05.2017 року, Ле ВЛ
142171242215),Присвоїти адресу:

`п

"

,
місто Володимир-Волинський, вул. Зубінського, 4.



1.3. Вулиця Академіка Корольова: = - г
_

1.3.1. Земельній ділянці, яка згідно Витягу з Державного земельного
кадастру про' земельну ділянку, зареєстрованого Управлінням
Держгеокадастру у Володимир-Волинському районі Волинської області
24.05.2017 "року, номер" витягу НВ-0703033692017, кадастровий номер
земельної ділянки 0710200000101200220092, цільове призначення якої для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0680 га передана у приватну
власність Крупеня Аллі Володимирівні по вул. Академіка Корольова, 36 у
місті Володимирі-Волинському, Присвоїти адресу:

і

« м. ВолодимирдВолинський,вул. Академіка Корольова, 36.

1.3.2. Земельній ділянці, яка згідно Витягу з Державного земельного
'

кадастру Про, земельну ділянку, зареєстрованого є
Управлінням

Держгеокадастру у Володимир-Волинському районі Волинської області
_ 24.05.2017 року, номер витягу НВ-0703033722017, Кадастровий номер
земельноїділянки 0710200000:01:002:0093, цільове призначення якої для'
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і

споруд' (присадибна ділянка), площею 0,0З20 га передана приватну
власність Крупеня Аллі Володимирівні по вул. Академіка Корольова, 36`у
місті Володимирі-Волинському, Присвоїти адресу:

м. Володимир-Волинський, вул. Академіка Корольова, 36А.

-

_

1.4. Вулиця. Тараса Шевченка:
Земельній ділянці, яка згідно Витягу з Державного реєстру речових прав

, на нерухоме майно Про реєстрацію права власності, індексний номер. витягу:
88390128 від 30.05.2017 року, номер запису про право власності: 20665166,
виданого на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки від 30.05.2017
року, серія та номер НМО 292354, Посвідченого Гордійчуком Б.І., приватним

і нотаріусом Володимир-Волинського міського нотаріального округу Волинської
області, зареєстрованого В реєстрі за Ма 1094, Кадастровийномер '

0710200000201200427004, площею 0,0126 га, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), є у
приватній власності Головчук СвітланиМиколаївни по вул. Тараса Шевченка,
69 квартира 2 у місті Володимирі-Волинському, Присвоїти адресу:

"

місто Володимир-Волинський, вул. Тараса Шевченка, 69А.

* 1.5. Вулиця Соломії Крушельницької: „ ,

і

Земельній ділянці, яка згідно Витягу з Державного земельного
'кадастру про земельну ділянку, зареєстрованого Управлінням
Держгеокадастру у Володимир-Волинському районі Волинської .області
06.06.2017 року, номер витягу НВ-0703076552017, Кадастровий номер
земельної ділянки: 0710200000:01:003:7611, 'Цільове Призначення якої для
будівництва і обслуговування Житлового будинку, господарських. будівель і'
споруді, площею О,0462 га по вул. Соломії Крушельницької, 57 у місті
ВолодимирідВолинському, є " у - приватній власності Вечері -Сергія
Олександровича, Присвоїти адресу: Ї -

м. Володимир-Волинський, вул. Соломії Крушельницької, 57А.,.



1.6. Вулиця Гоголя:
і

.

'

. 7

Земельній ділянці, яка згідно рішення Володимир-Волинської міської
ради від 17.07.1998_М 3/18, виділена для будівництва індивідуального _гаража
Дзивічкевичу Олегу Станіславовичу площею 24 квім. по вул. Гоголя біля
будинкуМ 19 у місті Володимирі-Волинському у постійне користування
Присвоїти адресу: -

.

_

*

"

місто Володимир-Волинський;вул. Гоголя, 19/6Г.

1.7. Вулиця Данила Галицького: .

Земельній ділянці, яка згідно Договору оренди землі, укладеного з
Володимир-Волинською міською радою від 19.07.2010 року б/н, Кадастровий
номер 0710200000:01:001:1443, передана в оренду для обслуговування
торговельного павільйону ВАТ «Володимир-Волинський хлібозавод» по
вул. Данила Галицького у місті Володимирі-Волинському, .Присвоїти адресу:

місто Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького, 3П-1.і

1.8. Вулиця Князя Всеволода": "
`

- ґ
_

Земельній ділянці, яка згідно Державного акта на право приватної
власності на землю, серія ІІ-ВЛ М 002435 від 19 жовтня 1995 року, виданого.
на підставі рішення Володимир-Волинської міської ради від"17.08. 1995
М 284 та згідно Витягу' з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку, номер _витягу НВ-0703086482017 від 08.06.2017 року, Кадастровий
номер: _071020000О:01:001:2203 передана у приватну власність Трушик
Тетяні Павлівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд' (присадибна ділянка) по вул. Князя
Всеволода, 7/2 у місті Володимирі-Волинському, Присвоїти адресу:

і

« місто Володимир-Волинський, вул. Князя Всеволода, 7А.

1.9. Вулиця 20 Липня: . _

Об”єкту ,нерухомого майна 7 житловомубудинку, гаражу, літній
кухні, які реконструйовані, та побудованому гаражу Ничипором Русланом
Анатолійовичем. по вул. 20 Липня, 32 у місті Володимирі-Волинському
(Декларація про готовність

І

здійснено на підставі будівельного паспорта, зареєстрована Управлінням
державної архітектурно-будівельної інспекції у Волинській, області
30.05.2017 року,М ВЛ 142171502400),Присвоїти адресу:

Місто Володимир-Волинський, вул. 20 Липня, 32.

2. Зобов'язати власників будівель у двохтижневий строк від дня
прийняття цього рішення встановити на фасаді будинку вивіску з назвою
вулиці та номером будівлі. *

-
'

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника
управління містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради
Кибу Т.Я.

І

Міський голова
Киба 3-49-54 д

П.Д.Саганюк *_

і
і

до експлуатації об*єкта, будівництво 'якого'


