
                                                                
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
21  липня 2021 р. №155. 
Про впорядкування  

поштових адрес 

  

 Розглянувши заяви, які надійшли до міськвиконкому, керуючись п.10 ч.б 

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

міської  ради  ВИРІШИВ: 

1.Впорядкувати поштові адреси наступних об’єктів: 

1.1.Житловому будинку…..*  шляхом присвоєння наступної адреси: …..*; 

1.2.Житловому будинку …..* шляхом зміни адреси: …..* на наступну адресу: 

…..*; 

1.3.Житловому будинку …..* шляхом зміни адреси: …..* на наступну адресу: 

…..*; 

1.4.Житловому будинку …..* шляхом зміни адреси: …..* на наступну адресу: 

…..*; 

1.5.Земельній ділянці …..* шляхом зміни адреси: …..* на наступну адресу: 

…..*; 

1.6.Земельним ділянкам …..* (Державний акт на право приватної власності на 

землю ІІ-ВН №029686) шляхом зміни адреси: …..*  на наступну адресу: …..*; 

1.7.Земельній …..* (кадастровий номер …..* шляхом зміни адреси: …..* на 

наступну адресу: …..*; 

1.8.Житловому будинку …..* шляхом зміни адреси:  …..* на наступну адресу: 

…..*; 

1.9.Нежитловому приміщенню магазину та земельній ділянці (кадастровий 

номер …..*), що знаходиться в оренді, …..*, …..*, шляхом зміни адреси:  …..* 

на наступну адресу: …..*; 

1.10.Внести зміни в п. 1.6. рішення виконкому міської ради №110 від 

19.05.2021р та викласти у такій редакції: «Житловому будинку …..* шляхом 

присвоєння наступної адреси: …..*;  

1.11.Внести зміни в п. 1.5. рішення виконкому міської ради №110 від 

19.05.2021р та викласти у такій редакції: «Житловому будинку …..* шляхом 

присвоєння наступної адреси: …..*; 

1.12.Житловому будинку …..*, …..*, шляхом зміни адреси: …..* на наступну 

адресу: …..* ; 

1.14.Житловому будинку  …..* шляхом присвоєння  наступної адреси: …..*; 

1.15.Житловому будинку …..* шляхом зміни адреси:  …..* на наступну: …..*.  

1.16.Житловому будинку …..*, шляхом уточнення,  наступної адреси: …..*; 



1.17.Багатоквартирному житловому будинку ТОВ «НОВОБУД-2016» шляхом 

присвоєння наступної адреси: м. Гайсин, вул. В.Чорновола, №30. 

2.Внести зміни в п. 1.20,1.21, 1.23 виклавши їх в наступній редакції: 

«- 1.20. Майновому комплексу Твариницький 1 в складі вагової для зважування 

худоби, електроцеху, корівників 1961 р., 1969  та 1959 року побудови, піднавісу 

для корів, молочного цеху, убойного цеху, 4-х рядного корівника(сертифікат 

ТОВ «Зоря Поділля»)    в с .Кіблич шляхом присвоєння наступної адреси: с. 

Кіблич, вул. Садова, №20»; 

«-1.21.Майновому комплексу Твариницький 2 в складі  кормоцеху, трьох 

силосних траншей, вагової, будинку переробки зерна, пункту штучного 

осіменіння ВРХ, телятника(сертифікат ТОВ «Зоря Поділля»)  в с. Кіблич 

шляхом присвоєння наступної адреси: с. Кіблич вул. Садова, №21»; 

«-1.23.Будівлі майнового комплексу Тракторна бригада в складі прохідної, 

будинку механізаторів, асфальтованої площадки, гаража для 6-ти комбайнів та 

с/г техніки, складу запчастин, електромайстерні, ремонтної майстерні, мийки та 

огорожі тракторної бригади (сертифікат ТОВ «Зоря Поділля»)  в с .Кіблич 

шляхом присвоєння наступної адреси: с. Кіблич, вул. Шкільнп, №15а». 

3.Контроль  за  виконанням   цього  рішення  покласти  на  в.о. начальника 

відділу  містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури 

міської  ради  В.П. Юрчака.   

  

Міський голова                                                             А.І.Гук 


