
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

Про присвоєння адреси об’єктам 

нерухомого майна по вулиці Сірка, 

№, по вулиці Сірка, № та по вулиці 

Наливайка, № 
 

 

Розглянувши звернення, яке зареєстроване в центрі надання 

адміністративних послуг 18 травня 2018 року за № 647, Рєзнікової Зінаїди 

Пилипівни, що проживає по вулиці Сірка, №, правовстановлюючі документи на 

об’єкт нерухомого майна, рішення Старокостянтинівського районного суду від 

14 березня 2018 року про виділення в натурі частки будинковолодіння зі 

спільної часткової власності, витяг з адресного реєстру міста від 05 червня  

2018 року № 085, відповідно до розпорядження міського голови від 15 червня 

2018 року № 144/2018-рв «Про надання частини чергової відпустки Мельничуку 

М.С. та надання права першого підпису Богачуку В.В.», керуючись п. п. 2 п. б 

ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

21 червня 2018 року  Старокостянтинів   №203 п. 1 

1. Присвоїти житловому будинку з господарськими будівлями та 

спорудами, утвореному в результаті виділу в натурі із спільної часткової 

власності в окремий об’єкт нерухомого майна 11/50 частки житлового будинку 

з відповідною часткою надвірних будівель та споруд, які належать на праві 

приватної власності Рєзніковій Зінаїді Пилипівні, адресу вулиця Сірка, № 

взамін адреси вулиця Сірка, №. 

 

2. Присвоїти житловому будинку з господарськими будівлями та 

спорудами, утвореному в результаті виділу в натурі із спільної часткової 

власності в окремий об’єкт нерухомого майна, 1/2 частка житлового будинку з 

відповідною часткою надвірних будівель та споруд, що розташовані на 

приватній земельній ділянці площею 0,042 га по вулиці Сірка, №, які належать 

Сиротюк Елеонорі Броніславівні на праві приватної власності, адресу вулиця 

Сірка, №. 
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3. Після виділу в натурі зі спільної часткової власності в окремий об’єкт 

нерухомого майна 7/25 частки житлового будинку з відповідною часткою 

господарських будівель та споруд, які належали покійному Доманському А.І., 

новоутвореному об’єкту нерухомого майна присвоїти адресу вулиця 

Наливайка, № взамін адреси вулиця Сірка, №. 

 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                           підпис                                В. Богачук 

 


