
 

У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 143 

 

«22» вересня 2021 року 

с. Лука-Мелешківська 

 

Про присвоєння, зміну адрес об’єктам  

нерухомого майна 

 

Розглянувши подані заяви, керуючись статтею 26 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності", ПКМУ «Про затвердження Порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна» від 

07.07. 2021 року №690, пунктом "а" статті 31 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

27.03.2019 року № 367 «Про питання дерегуляцїі господарської діяльності», 

виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку в с. хххх гр. Недолі 

Ганні Олегівні, Недолі Олександру Васильовичу розташованому на земельній 

ділянці площею 0,0809 га для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель  і споруд, кадастровий номер хххх, с. ххх, 

Вінницького району, Вінницької області. 

2. Присвоїти поштову адресу житловому будинку в с. хххх гр. 

Онуфрійчук Одарки Іванівни розташованому на земельній ділянці площею 

0,0809 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд, кадастровий номер хххх, с. хххх, 

Вінницького району, Вінницької області. 

3. Присвоїти  поштову адресу садовому  будинку  хххх гр. Кукуленка 

Дениса Юрійовича розташованому на земельній ділянці площею 0,0512 га для 

ведення садівництва, кадастровий номер хххх, Вінницька область, Вінницький 

район, хххх. 

4. Присвоїти поштову адресу житловому будинку в с. хххх гр. Томчук 

Валентини Миколаївни розташованому на земельній ділянці площею 0,2500 

га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, с. хххх  Вінницького району, Вінницької області. 

5. Присвоїти поштову адресу житловому будинку в с. хххх гр. Віхренко 

Валентини Олександрівни розташованому на земельній ділянці площею 



0,1013 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  і споруд, кадастровий номер хххх, с. хххх, 

Вінницького району, Вінницької області. 

6. Упорядкувати поштову адресу  домоволодіння, що розташоване в      

с. хххх, в зв’язку  з виявленням невідповідності адреси фактичному 

розташуванню об’єкта нерухомого майна, а саме дублювання номера 5а, 

змінивши номер 5а на 2а. 

7. Упорядкувати поштову адресу  домоволодіння, що розташоване в      

с. хххх в зв’язку з упорядкуванням документів, змінивши номер 6 кв.2 на 6. 

8. Упорядкувати поштову адресу домоволодіння, що розташоване в      

с. хххх, в зв’язку з виявленням невідповідності адреси фактичному 

розташуванню об’єкта нерухомого майна, змінивши номер 59а на 57. 

9. Упорядкувати поштову адресу домоволодіння, що розташоване в      

с. хххх, в зв’язку з виявленням невідповідності адреси фактичному 

розташуванню об’єкта нерухомого майна, змінивши номер 1 на 1А. 

10. Діловодам с.Лука-Мелешківська,  Сокиринецького, Яришівського 

старостинського округу, внести дані зміни в погосподарський облік  

населеного пункту громади. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчук Е.О. 

 

 

Сільський голова                                               Богдан АВГУСТОВИЧ 


