КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
18.07.2019

Кролевець

№ 88

Про зміну адреси об'єкту
нерухомого майна за заявами
Гердта В.Л., Гончаренка А.В.
Відповідно до пункту "а" статті 31 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", статті 14 Закону України "Про основи
містобудування",
пунктів
19-22
Тимчасового
порядку
реалізації
експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та
об'єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27.03.2019 № 367 "Деякі питання дерегуляції господарської
діяльності", розглянувши заяви Гердта Володимира Львовича, Гончаренка
Андрія Вікторовича про зміну адреси об'єкту нерухомого майна – комплексу
будівель по вулиці Василя Стуса, 9А міста Кролевець Кролевецького району
Сумської області разом із доданими документами у зв'язку із поділом об'єкту
нерухомого майна, що був їхньою спільною частковою власністю,
упорядкуванням нумерації об'єктів нерухомого майна, виконавчий комітет
Кролевецької міської ради вирішив:
1. Змінити об'єкту нерухомого майна - комплексу будівель, реєстраційний
номер об'єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно 1844478459226, розташованому по вулиці Василя Стуса, 9А
міста Кролевець Кролевецького району Сумської області, у зв'язку із його
поділом, присвоївши адреси об'єктам нерухомого майна, виділеним в натурі:
1) Україна, Сумська область, Кролевецький район, місто Кролевець,
вулиця Василя Стуса, № 9а - комплексу нежитлових будівель, що складається з
адміністративної будівлі під літерою "А-1", загальною площею 28,0 квадратних
метрів, гаражу - "Д-1", загальною площею 31,1 квадратних метрів, виробничого
цеху - "К-1", загальною площею 130,1 квадратних метрів, складу металевого "М-1", загальною площею 264,2 квадратних метрів, вбиральні - "У", огорожі 12 - "N", розташованому на земельній ділянці по вулиці Василя Стуса міста
Кролевець Кролевецького району Сумської області для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер
5922610100:01:007:0928, загальною площею 0,4415 гектарів, що перебуває у
приватній власності Гердта Володимира Львовича;

2) Україна, Сумська область, Кролевецький район, місто Кролевець,
вулиця Василя Стуса, № 9ж - комплексу нежитлових будівель, що складається з
будівлі пилорами під літерою "Б-1", загальною площею 128,9 квадратних
метрів, будівлі сушильні - "В-1", загальною площею 80,7 квадратних метрів,
гаражу - "Г-1", загальною площею 39,1 квадратних метрів, розташованому на
земельній ділянці по вулиці Василя Стуса міста Кролевець Кролевецького
району Сумської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості, кадастровий номер 5922610100:01:007:0929, загальною
площею 0,1686 гектарів, що перебуває у приватній власності Гончаренка
Андрія Вікторовича,
2. Виключити пункт 5 вирішальної частини рішення виконавчого
комітету Кролевецької міської ради від 12.07.2019 № 75 "Про зміну
самостійних поштових адрес об'єктів нерухомого майна" про зміну самостійної
поштової адреси об'єкту нерухомого майна за заявою Гончаренка Андрія
Вікторовича.
3. Оприлюднити дане рішення на офіційному веб-сайті Кролевецької
міської ради в мережі Інтернет.
4.
Доручити
управлінню
житлово-комунального господарства,
будівництва та комунальної власності Кролевецької міської ради (тимчасово
виконуючий обов'язки начальника Петренко А.О.) розробити порядок
присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна
Кролевецької міської ради та її виконавчих органів, створити і забезпечити
роботу реєстру адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна,
відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з
присвоєння адрес об'єктам будівництва та об'єктам нерухомого майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367
"Деякі питання дерегуляції господарської діяльності".
5. Контроль за виконанням рішення покласти на управління житловокомунального господарства, будівництва та комунальної власності
Кролевецької міської ради (тимчасово виконуючий обов'язки начальника
Петренко А.О.).

Секретар міської ради
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