
 
 ВОСКРЕСЕНСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  Р І Ш Е Н Н Я  

 

   22.09.2020                              смт Воскресенське                  №58 

 

   Про виділення в окрему адресу об’єктів нерухомості  

   з присвоєнням поштової адреси 

 

Керуючись ст. 30 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ВИСНОВКУ щодо технічної можливості виділу в натурі 

частки з об’єкта нерухомого майна, виданого КП ММБТІ 30.01.2020 року,  

враховуючи заяву Куцман Наталі Петрівни від 03.08.2020 року щодо 

виділення в окрему адресу нерухомого майна, яке розташоване за адресою: 

Миколаївська обл, Вітовський р-н, см Воскресенське, вул. Горького, 

№36,виконком селищної ради 

      

В И Р І Ш И В: 

 

          1.Виділити в окрему адресу  ½( одну другу) частку у праві спільної 

часткової власності на домоволодіння  разом із усіма прилеглими до нього 

господарськими  та побутовими будівлями та спорудами, що знаходяться за 

адресою: вул. Горького, №36, смт Воскресенське ,  Вітовського району 

Миколаївської області та належать КУЦМАН НАТАЛІ ПЕТРІВНІ  , а саме: 

  - літ. «Б»-житловий будинок: загальною площею 42,9 кв.м 

                                                     житловою площею – 32,4 кв.м 

 

- літ. «В»-гараж 

- літ. «Г» - баня 

- літ. «М» - сарай 

- літ. «О» - навіс 

- літ. «П»-навіс 

- ворота №2 

- частина замощення І( 40,0 кв.м) , земельній ділянці з кадастровим номером 

4823355300:07:030:0008, загальною площею 0,0806 для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд                                         

( присадибна ділянка) 

 



та присвоїти нову адресу: вул. Горького, 36/1 смт Воскресенське ,  

Вітовського району Миколаївської області 

 

 

  2. ½( одній другій) частці у праві спільної часткової власності на домоволодіння  

разом із усіма прилеглими до нього господарськими  та побутовими будівлями та 

спорудами, які розташовані за адресою: вул. Горького, №36, смт Воскресенське ,  

Вітовського району Миколаївської області та належать КІРІЧЕНКО ОЛЕНІ 

ПЕТРІВНІ  , а саме: 

- літ «А»-житловий будинок: загальною площею- 39,7 кв.м 

                                                  житловою площею - 34,7 кв.м 

-літ. «К» - вбиральня 

- літ. «Л»-сарай 

- літ.  «Н» -навіс 

- літ. «Р» -літня кухня 

- огорожа №3 

- огорожа №4 

- хвіртка №5 

-споруда №1 

- частина замощення І ( 36 кв.м), земельній ділянці з кадастровим номером 

4823355300:07:030:0007, загальною площею 0,0763 для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна 

ділянка),залишити адресу: вул. Горького, 36 смт Воскресенське Вітовського 

району Миколаївської області 

 

 

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної 

ради Білозор Т.П. 

 

 

Селищний голова                                            Олександр ШАПОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 
 


