
 

 

 

 
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 

18 лютого 2021 р.№28.  

Про впорядкування поштових адрес  
 

 Розглянувши заяви та клопотання, які надійшли до міськвиконкому, 

керуючись п.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.Будівлі кафе…..*, …..* шляхом зміни адреси: м. Гайсин, вул. Уманська,233 на 

наступну адресу: м. Гайсин, вул.1 Травня, 235. 

1.2.Земельній ділянці 0,25 га …..* шляхом присвоєння  наступної адреси: с. 

Адамівка, вул. Південна,  №58. 

1.3.Житловому будинку …..* шляхом зміни адреси:м. Гайсин,2 пров.І.Богуна, 

№19 на наступну адресу:м. Гайсин, 2 пров. І.Богуна, №17. 

1.4.Житловій квартирі …..*, …..* шляхом зміни адреси: м. Гайсин, вул. Заводська 

№119 кв. 4 на наступну адресу: з м. Гайсин, вул. Заводська №119 кв 2. 

1.5.Житловому будинку Бурка Віктора Івановича шляхом уточнення наступної 

адреси: с. Бубнівка, вул. Шевченка, №81а. 

1.6.Житловому будинку …..* шляхом зміни адреси: с. Губник, вул. Станційна, 

№108 на наступнуадресу: с. Губник, вул. Станційна, №110. 

1.7.Житловому будинку  …..*шляхом зміни адреси:  с. Губник, вул. Станційна, 

110 на наступну адресу: с. Губник, вул. Станційна, 108. 

1.8.Земельній ділянці …..* (кадастровий номер …..*) шляхом присвоєння 

наступної адреси: с. Харпачка, вул. Буртяна, 2В. 

1.9.Будівлі гаража  …..*шляхом присвоєння наступної адреси: м. Гайсин, вул. 

Ярова, 18-г/16. 

1.10.Земельній ділянці кадастровий номер 0520885800:02:002:0140) з блоком 

гаражів управління агропромислового та економічного розвитку Гайсинської РДА 

шляхом зміни адреси:  м. Гайсин, вул. Б.Хмельницького, 14а на наступну адресу: 

м. Гайсин вул. Б.Хмельницького,  №14б. 

1.11.Земельній ділянці кадастровий номер 0520885800:02:002:0141) з блоком 

гаражів управління агропромислового та економічного розвитку Гайсинської РДА 

шляхом підтвердження наступної адреси: м. Гайсин, вул. Б.Хмельницького,  

№14а. 

2. 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 


