
  

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від  30.06.2021 року №  144

Про присвоєння  адреси

Розглянувши заяву ________________ (вх.  №К-1089/2.7 від  29.06.2021
р.),  висновок щодо технічної можливості поділу в натурі з об'єкта нерухомого
майна на два окремих номера №356, № 357,№355 від 29.06.2021р., копію витягу
з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, технічний паспорт на
будинок  садибного  типу  з  господарськими  будівлями  та  спорудами  (вул.
____________,____),  технічний  паспорт  на  будинок  садибного  типу  з
господарськими  будівлями  та  спорудами  (вул.  ________,_____)  ,технічний
паспортна будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами
(вул.  ___________,_____)  взявши  до  уваги  пропозиції  членів  виконавчого
комітету, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконавчий комітет Збаразької міської ради 

ВИРІШИВ:

        1. Присвоїти окремі номерні знаки житловим будинкам, які утворилися в
наслідок поділу житлового будинку №__ по вул. ___________ с._____________
відповідно до висновків Збаразького РБТІ № 356, № 357, №355 від 29.06.2021р.,
а саме:
-   житловому  будинку  по  вул.  _________  с.____________  згідно  висновку
Збаразького РКБТІ №355 від 29.06.2021р. “Щодо технічної можливості поділу в
натурі з об`єкта нерухомого майна на два окремих номера” присвоїти №______;
-  житловому  будинку  по  вул.  __________  с.____________  згідно  висновку
Збаразького РКБТІ  №356 від 29.06.2021р. “Щодо технічної можливості поділу
в натурі з об`єкта нерухомого майна на два окремих номера” присвоїти №___.
-   житловому  будинку  по  вул.  _____________  с.__________  згідно  висновку
Збаразького РКБТІ  №357 від 29.06.2021р. “Щодо технічної можливості поділу
в натурі з об`єкта нерухомого майна на два окремих номера” присвоїти №___.

Збаразький міський голова                                                  Р.С.Полікровський
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