
   

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 118

.09.2020      
Про присвоєння (уточнення) 
адреси об’єкту нерухомості 

Відповідно до підпункту 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Положення про порядок присвоєння та
зміни  поштових  адрес  (виділення  в  окремий  поштовий  номер)  об’єктам
нерухомого  майна  в  населених  пунктах  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області»,  затвердженого  рішенням  №  03
тринадцятої  сесії  Миколаївської  сільської  ради  сьомого  скликання  від
21.09.2017 року, з метою впорядкування нумерації юридичних адрес об’єктів
нерухомого  майна  комунальної  власності  територіальної  громади,
виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
 1.Присвоїти,  (уточнити) юридичну адресу об’єкту нерухомого майна

комунальної власності, будівля фельдшерського пункту (1964 року побудови,
загальна площа  46,6 кв. м.) з адреси: село Руднівка, вулиця Центральна, 35
Сумський  район,  Сумська  область  на  адресу:  село  Руднівка,  вулиця
Центральна 35, (тридцять п’ять), приміщення 3 (три), Сумський район,
Сумська область. 

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ



   

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 119

.09.2020      
Про уточнення поштової адреси
житлового будинку та місце розташування
земельної ділянки належних 
гр.-----------------------.

Відповідно до підпункту 10 пункту «б» статті 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Положення про порядок присвоєння та
зміни  поштових  адрес  (виділення  в  окремий  поштовий  номер)  об’єктам
нерухомого  майна  в  населених  пунктах  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області»,  затвердженого  рішенням  №  03
тринадцятої  сесії  Миколаївської  сільської  ради  сьомого  скликання  від
21.09.2017 року, розглянувши заяву гр. ----------------------., жителя міста Суми
Сумської  області  щодо  уточнення  поштової  адреси  житловому  будинку  з
господарськими  будівлями  та  земельними  ділянками  під  будівлями,  які
знаходяться  за  адресою:  село  Гриценкове  ----------------------  (до
перейменування  вулиця  ---------------),  який  належить  заявнику  на  підставі
договору довічного утримання (58/100 частини) та договору купівлі продажу
(42/100  частини),  в  зв’язку  з  набуттям  права  власності  однією особою на
цілісну  житлову  нерухомість  та  земельні  ділянки,  з  метою впорядкування
нумерації  поштових  адрес  об’єктів  житлової  нерухомості  на  території
громади, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.Уточнити  поштову  адресу  об’єктам  житлової  нерухомості  з
господарськими  будівлями  та  спорудами,  що  належать  на  праві  приватної
власності  одній  особі  гр.  -------------------------,  наступну  поштову  адресу:
Сумська область, Сумський район, ------------------------------

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
виконавчого комітету Бідненко С.М. .

Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ



   


