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Про адреси
об' скту нерухOмого майна

На виконання статтей 25|-265 Закону Украiни пПро регулювання
шriстобуДiвноТ дiяльностi>>, постанови КабiнетУ fuiiHicTpiB YKpaTHl,r вiд
07.0] "2021 PoKlu ль 690 оПро за_твердженн-я пор-яцку црисвосЕня адрес об'екта.м
будiвниuтва, об'ектам нерухомого майна>>, рiшення ceciT Вигодськоi селиrцноi
Ради вiд 2в.09.2а21 рокУ лЪ 8]1-1al202i <Гtро визначення уповноваженого
ОРГану з присВо€ннЯ адрес (змiн, коригування, анулювання) об'ектам
будiвництва, об'сктам нерYхомого майна по Вигодськiй територiальнiй
гроп,rадi>, розгляНувшрi ВliтяГ з ýержаВногО ресстр)/ речоtsliХ праВ НЗ HeP}XOivIe
майно про реестрацiю права власнOстt вiд 27 .06.2022 року Jъ зOзбб 44з7, Витяг
з ,Щержавного ресстру речових прав на Еерухолие ьяаriно про ресстрацiю права
власностi вiд |8.0].2а22 року J\Ъ з0520з2lз, Витяг з .Щержавного реестру
речових прав Ila церухоме майно про ресстрацiю права власностi вiд
18.07.2022року j\ъ 305199271, Висновок щодо можливостi технiчного подiлу
об'екта нерухомого майна вiд 20.07.2022 року, технiчний паспорт виготовлений
тоВ (Мк проЕкТ+> (J\ъ200 -лIФl22), технiчний паспорт виготовлений
тоВ dик проЕкТ+) (М20|-дlФl22) та заяву про змiну адреси об'скта
нерухомого майна БРIЦЪКОТ Свiтлани I\4иронiвни

НАКАЗУЮ:

!. ПрисвоТтiд об'екту неруКомого майна - житловОля5, б;,,динку те господарськи}i{
булiвлям (житловий будинок площею 2зз,2 м2, лiтня кухня гIлотr{ею 40,2 м2,
стодола плоц{ею З9,7 м2, стайня плоIлею з9,0 М2, шоша площек_) 6,6 м2,
вбиральня плоrцею 2,в М2, криниця, огорожа) якi розташованi по
вул. Охримовича у с. Шевченкове Кал5zсъкого району IBaHo- ФранкiвськоТ
областi адресу:

YKpttiHo, Iвано-Франкiвська облосmь, Калуськuй район, с. Шевченкове,
вул. Охрtъuовuча, 17.



2-. ПрисвоТти об'ект1, нерухомого ма_йца житловом}/ будинкlz (житловий
будинок площею i ] 5,9 м]) який розташований по вул. Охримовича у
с. Шев.ленкове Itалуського районч IBaHo- Франкiвськоi областi алпесу:

Укрuiна, Iвано-Франкiвськч обласmь, Ксъпуськuй район, с. Шевченкове,
Bv-T- о_rпч_vовuцlt- I7 - д--J--- ---r "- ,

З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Нача_rrьник вiддiлу архiтектури,
м i стобулування, капiтально го
булiвниuтва та комунального
майна апа_ра_т}/ ВигодськсlТ
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