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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 161

 29.11.2019                                                                                      с. Миколаївка
Про присвоєння поштової адреси об’єктам
нерухомості належних ТОВ АФ
«Северинівська» в зв’язку з поділом 

Керуючись підпунктом 10 пункту «б» статті 30, частиною першою статті
52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву
голови  Ради  Директорів  ТОВ  АФ  «Северинівська»  код  ЄДРПОУ  30879975 та
додані до заяви документи щодо присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого
майна  в  зв’язку  з  їх  поділом,  відповідно  до  Тимчасового  порядку  реалізації
експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого  майна,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
27.03.2019 року № 367, Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам
нерухомого майна в населених пунктах Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області, затвердженого рішенням Миколаївської  сільської ради
Сумського району Сумської області  від 21 вересня 2017 року № 03, виконавчий
комітет сільської  ради 

вирішив:

1. Присвоїти поштову адресу: вул. Іванова 3, село Мар’ївка Сумського району
Сумської області об’єкту нерухомого майна у складі –  критий тік (літ.  «Б-1»
згідно  з  планом  технічного  паспорту,  загальною  площею  3965,2  кв.м;
зерносклад літ. «В-1» з прибудовою літ. «в» згідно з планом технічного паспорту,
загальною  площею  363,5  кв.м;  млин літ.  «Г-1»  з  прибудовою  літ.  «г»,
загальною  площею  27,8  кв.  м;  вісова літ.  «Д-1»  з  прибудовою  літ.  «д»,
загальною площею 43,5 кв. м; контора літ. «Ж-1», загальною площею 27,7 кв.
м; критий тік (склад) літ. «З-1», загальною площею 350,1 кв.м; склад літ. «К-1»
з рампою літ. «к», загальною площею 138,3 кв.м; ЗАВ-25 літ. «Л-1» з бункером
літ,  «л»  та  естакадою,  загальною  площею  90,3  кв.  м;  вбиральня літ.  «У»,
автомобільні ваги «І», пандус «II», огорожа №1-3.
2. Присвоїти поштову адресу: вул. Іванова, 3 Г, село Мар’ївка Сумського 
району Сумської області об’єкту нерухомого майна у складі – зерносклад літ. 
«А-1», загальною площею 1013,9 кв.м.
3.  Заявнику  у  встановленому  законодавством  порядку  забезпечити  внесення
відповідних відомостей (змін) до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно.
   
Сільський голова                                                            С.САМОТОЙ 


