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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКАМІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІ/ПСОНАВЧИЙКОМІТЕТ

РІШЕННЯ

15, 05,Міг? Ле 146
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. 6 ст. 31, 40 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Міської ради

В И Р І Ш И В:
1. Присвоїти адресу об*єктам нерухомого майна у Місті Володимирі-

Волинському:
1.1. Вулиця Ковельська:
1.1.1. Земельній ділянці, яка згідно Договору оренди землі,

укладеного з Володимир-Волинською міською радою від 23.12.2013 року на
підставі рішення Володимир-Волинської Міської ради від 20.12.2013 М 32/16,
(додаткова угода до договору оренди землі, зареєстрованого 08.05.2014 за
Ле 5589829, кадастровий номер: 0710200000:01:003:4148), передана Юрчуку
Володимиру Володимировичу в оренду для будівництва індивідуальних
гаражів по вул. Ковельській біля будинку Мэ 122“ у Місті Володимирі-
Волинському, присвоїти адресу:

місто Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 122А/ 10.

1.1.2. В пункт 1.10.2. рішення виконавчого комітету Міської ради від
21.03.2019 М.) 95 «Про присвоєння об,єктам нерухомого майна адреси» щодо
присвоєння земельній ділянці адреси, яка передана Семенюку Віктору
Івановичу в оренду для обслуговування гаража по вул. Ковельській біля
будинку 122 внести зміну: слова «МістоВолодимир-Волинський,
вул. Ковельська, 122В.» замінити словами «Місто Володимир-Волинський,
вул. Ковельська, 122Г.»



1.1.3. Обієкту нерухомого майна - приміщенню перукарні, яке на
підставі Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про
реєстрацію права власності від 18.03.2019 року, реєстраційний номер:
1788005707102; індексний номер витягів: 159895289, 159897907, 159896674 є
у спільній частковій власності Міщан Ольги Олександрівни, Міщана
Олександра Сергійовича, Міщана Сергія Івановича по 30/300 розміру часток
відповідно: загальною площею 30,0 кв.м., що складається з приміщень:
98-3 жіночий зал площею 22,4 кв.м., 98-4 кладова площею 4,9 кв.м., 98-12
коридор площею 2,7 кв.м. по вул. Ковельській, 108 у місті Володимирі-
Волинському, присвоїти адресу:

місто Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 108К.

1.1.4. Земельній ділянці, яка згідно Договору оренди землі, укладеного
з Володимир-Волинською міською радою від 24 квітня 2014 року на підставі
рішення Володимир-Волинської міської ради від 23.04.2014 М 35/16, право
оренди зареєстровано у державному реєстрі речових прав від 22 травня 2014
року за М 5742522, Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер витягу: 21982421
від 22.05.2014 року, реєстраційний номер: 366356807102, серія ЕЕВ 105121,
кадастровий номер: 0710200000:01:003:0750, передана в оренду Грабчуку
Василю Федоровичу для будівництва індивідуальних гаражів по провулку
Виговського у місті Володимирі-Волинському, (згідно з рішенням
виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради від 21.01.1993
М 28 «Про перейменування окремих вулиць міста» провулок Лісний
перейменовано на провулок Виговського), присвоїти адресу:

м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 122А/4.

1.2. Вулиця Коперніка:
Об,єкту нерухомого майна - індивідуальному (садибному)

житловому будинку, господарським будівлям та спорудам, які побудовані
Никитюком Олександром Євгенійовичем по вул. Коперніка, 4А у місті
Володимирі-Волинському (Декларація про готовність об”єкта
(індивідуальних), зареєстрована Управлінням державної архітектурно-
будівельної інспекції у Волинській області у травні 2019 року, М ВЛ
181191260282), присвоїти адресу:

“

місто Володимир-Волинський, вул. Коперніка, 4А.

1.3. Вулиця Князя Олега:
Земельній ділянці, яка згідно Витягу з Держаїзного реєстру речових

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер
витягу: 139067460 від 25.09.2018 року, реєстраційний номер: 1652392207102,
кадастровий номер: 0710200000:01:003:3640, є у приватній власності
Шипелик Світлани Іванівни по вул. Князя Олега, 13 у місті Володимирі-
Волинському, присвоїти адресу:

місто Володимир-Волинський, вул. Князя Олега, 13/1 .



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 ВИКОНЗННЯМ ЦЬОГО ріШЄННЯ ПОКЛЗСТИ на НЗЧЗЛЬНИКЗ
управління містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради
Кибу Т.Я. * ,., ,,,, ,

Міський голова П.Д.Саганюк
Киба 3-49-54


