УКРАЇНА
Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 17.02.2021 р. №
Про присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна
Розглянувши заяви громадян щодо присвоєння адрес об’єктам
нерухомого майна, відповідно до ст.263 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», Житлового Кодексу України, Закону України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №559 «Про
містобудівний кадастр», рішення тридцять п’ятої сесії VI скликання
Коростенської міської ради від 28.08.2014р. №1586 Про затвердження
«Порядку надання та зміни адрес об’єктам нерухомого майна в місті
Коростені», керуючись ч.1. ст.52, ч.6. ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1. З метою впорядкування адреси:
1.1. присвоїти введеному в експлуатацію об’єкту реконструкції
«Реконструкція житлової квартири №13 під магазин-офіс з облаштуванням
окремого входу та сходів з пандусом із збірних металевих конструкцій
консольного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 25, адресу: вулиця
Героїв Небесної Сотні, 25, приміщення №13, забудовник – Вознюк Євгеній
Олександрович (Декларація про готовність об’єкта до експлуатації
ЖТ141183290072).
1.2. присвоїти адреси наступним об’єктам нерухомого майна по
вулиці Героїв Небесної Сотні, 25-27:
- нежитловій будівлі - вулиця Героїв Небесної Сотні, 25-Ж,
кадастровий номер 1810700000:02:002:0640;
- адміністративній будівлі, підсобним приміщенням - вулиця Героїв
Небесної Сотні, 25-В, кадастровий номер 1810700000:02:002:0639;
- нежилому приміщенню м’ясного павільйону - вулиця Героїв
Небесної Сотні, 27-Г, кадастровий номер 1810700000:02:002:0641.

1.3. присвоїти введеному в експлуатацію об’єкту будівництва
«Будівництво індивідуального житлового будинку з мансардним поверхом по
вулиці Івана Котляревського, 23/20», адресу: вулиця Івана Котляревського,
23-А, забудовник – Степанчук Григорій Володимирович (Декларація про
готовність до експлуатації об’єкта ЖТ101210119364).
1.4. присвоїти 1/2 частці квартири №23 в житловому будинку №11 по
вулиці Шевченка, адресу – вулиця Шевченка, 11, квартира №23/1, власник –
Башинський Богдан Олександрович, відповідно до висновку щодо технічної
можливості поділу об’єкта нерухомого майна №483 від 16.11.2020 р. та акту
про розподіл часток в натурі №483 від 16.11.2020 р. виданого комунальним
підприємством «Коростенське міжміське бюро технічної інвентаризації»
Житомирської обласної ради, договору посвідченого приватним нотаріусом
Коростенського міського нотаріального округу Житомирської області
Івчуком С.С. від 23.01.2021 р. №259.
Міський голова

Володимир МОСКАЛЕНКО
Перший заступник міського голови
Володимир ВИГІВСЬКИЙ
Начальник відділу
архітектури та містобудування
Сергій ТУМАШ
Начальник юридичного відділу
Тетяна КАМІНСЬКА

