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Про присвосння
об'скry нер}D(омого маЙна

На викоЕання статтей 26|-2б5 Закону УкраiЪи <Прu регулювання
МiСтобУдiвноТ дiяльностi>>, llостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
а7.а7.2021 РОку Л'9 690 uПро затвердження порядку присвоення адрес об'сктапд
бУДiВництва, об'сктаN{ нерухомого майна>>, рiшення ceciT Вигодськоi селищноi
РаДИ ВiД 28.09.202\ року Ng 8] 1-10/2021 uПро визначення уповноваженого
ОРГаНУ З ПРИСВОСННя аДрес (змiн, коригування, анулювання) об'сктам
будiвництва, об'сктам нерухомого майна по Вигодськiй територiальнiй
гропiадi>, розгляНувшИ ВитяГ з fiер;каВногО ресстрУ речоts}lХ праВ На lтePYXOtvIe
маЙно про реестрацiю права власностi вiд 27.07 .2022 року }Гs З0598 6662, Витяг з

fiеРХ<аВНОГо реестру речовIlх прав на нерухопле MapiHo ITpo ре€страцiю права
ВЛаСНОСТi ВiД27 .а7 "2а22 року ]\Ъ З059В901 6, Витяг з Пержавного ресстру речових
IIРаВ На НеРУхоме маЙно про ре€страцiю права власностi вiд а2.08.2022 роцr
м з06з2|5з2,Висновок шодо можливостi технiчного подiлу об'скта нерухомого
майна вiд 02.а8.2022 РокУ, технiчний паспорт виготовлений
тоВ (Мк проЕкт+> (м215-дIФl22), технiчний паспорт виготовJIений
ТОВ (МК ПРОЕКТ+D (]ф214-ДФ122), довiдку видану ТТIевченкiвським
СТаРОСТинсЬким округом вiд 09.08 .2022 року ]Ъ ЗЗ4 та заяву гlро змiну адреси
об'скта нерухомого майна МАЛIОКА Вiталiя Максимовича

нАкАзуIо
1. ПРисвоiтиЪб'екry нерухомого майна - дачному будинку (загалъною площею

50,8 м) Еа земельнiй дiлянцi шлощею 0,018б га (кадастровий номер
2622а87602:02:001:0З79), якиfl рOзташований в урочиlцi <йозифстЕtль> у
с. Мислiвка Калуського району IBaHo- ФранкiвськоТ областi адресу:

Yt<trlaiHa, Iвано-Фрqнкiвсъка обласmь, Калуськuй район, с. MuclliBKa,
уроцuар кЙозафсm&пы) , 7-В.



2. ПрисвоiТи об'скту нерухоN{ого майна - дачному будинку (загальною площею
,,i04,ij м') на земелънiй дiлянцi площею 0,i9З4 га (кадас.тровий номер

26220В7602:02:001:0З78), якиft розтаIIIований в урочиrцi <Йозифсталъ)) у
с. IV{ислiвка Калуського району IBaHo- Франкiвськоi областi адресу:

Укрuiнu, Iвчно-Франкiвс:ькч обласmь, Кutуськuй районч с. Мuслiвка,
.l,рOчuuце <Иоluфспlъ7ы) , 7-Д.

З. Контролъ за виконанням цього наказ}/ залишаю за собою.

Начал ьник вiддiлу архiтектури,
мiстобулjiвання, капiтального
будiвництва та
майна апарату ВигодськоТ
селищноТ ради Юрiй ДОВЖАНСЬКШа


