
 
В Е Р Х Н Я Н С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А  Р А Д А 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району Івано-Франківської області 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

  Від 31.03.2021 року   № 19                                                   с.Верхня 

                       

Про   поділ  об’єкта  нерухомого  майна -   
домоволодіння, на два самостійні об’єкти – 

частини будинку садибного типу з  
господарськими  будівлями та спорудами 

і  присвоєння  їм поштових адрес 

 

      Розглянувши заяву гр. Федоришин Галини  Михайлівни жительки с.Збора 
вул.Центральна,161  із проханням присвоїти окремі поштові адреси 
домоволодінню , яке належить заявнику на підставі  Договору дарування 
домолодіння  від 12.09.2012 року та  Витягу про державну  реєстрацію прав 
№335553832 від 19.09.2012 року ,   відповідно до висновку щодо технічної  
можливості поділу об’єкта нерухомого майна розташованого по  вул. 
Центральній,161 в с. Збора  , Калуського  району  Івано-Франківської області, 
на два самостійні об’єкти нерухомого майна – будинок  садибного типу з 
господарськими  будівлями та спорудами і  присвоєння  їм поштових адрес , 
керуючись ст.ст. 25, 30, 40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» , з метою врегулювання питань  з  реєстрації  прав  власності на 
нерухоме майно та впорядкування адресного господарства об’єктів 
містобудування на території  Верхнянської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади , виконавчий  комітет   

 

                                           в и р і ш и в: 
 1. Домоволодінням , що мають два окремі входи і два обособлені 
приміщення   загальною площею 60,6  м.кв. що  розташовані  за адресою: вул. 
Центральна буд. № 161 с.Збора  Калуського  район Івано-Франківської області 
дозволити поділ на два окремі самостійні об’єкти нерухомого майна – частини 
нерухомого майна  з господарськими  будівлями та спорудами та присвоїти 
наступні поштові адреси: 
       1.1. об’єкту   , який складається  з частини житлового будинку площею 
26,8  м.кв. (приміщення 1- кухня 9,7 м.кв.;приміщення 2 житлова 17,1 м.кв.) 
та господарських будівель і споруд :стодола-28,5 м.кв. (літера В) та ; 

огорожа-11 м.кв.(літера №1) присвоїти поштову адесу: 
с.Збора вул.Центральна,161А Калуського  району Івано-Фанківської області 
       1.2. об’єкту  , який складається з частини житлового будинку площею  



33,8 м.кв. (приміщення 1 веранда-4,2 м.кв;приміщення 2 кухня-12,6 м.кв.; 
приміщення 3 житлова-17,0 м.кв.) та господарських будівель і споруд : 
( літера №1 криниця-3,0 м.п.; літера №2 огорожа-37,3 м.кв,ворота-4,2 м.кв.) 
залишити стару поштову  адресу: 
с.Збора вул.Центральна,161 Калуського  району Івано-Фанківської області. 
 

2. Власнику  нерухомого майна гр.Федоришин Г.М. провести реєстрацію  
права власності на  новоутворені об’єкти нерухомого майна . 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника сільського  голови 
Олексина  О.В. 
 

 

Сільський голова                             Михайло Маліборський 

 
       

 


