
                                                      

СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ          
 

                                                       РІШЕННЯ                                          
 

19 грудня 2019 р.                           м.Старобільськ                                          № 344    

 

Про  присвоєння  поштово-адресних номерів нежитловим приміщенням, 
розташованим  у  будинку   за    адресою:   м.Старобільськ,  вул. Руднєва,  
буд. № 21 

      
Керуючись ст. 40, п.3 ч.4. ст.42, ст.52, ч.6 ст.59  Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком реалізації 

експериментального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівництва та 

об'єктам нерухомого майна, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України  від 27.03.2019 № 367 «Про деякі питання дерегуляції  господарської 

діяльності», на підставі заяви та наданих документів Черниченком Миколою 

Петровичем, Проданчуком  Анатолієм Антоновичем та Письменною Ганною 

Олександрівною з проханням присвоїти  поштові адреси  нежитловим 

приміщенням, розташованим у будинку за адресою: м. Старобільськ, вул. 

Руднєва, буд. № 21, виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської 

області 

 

ВИРІШИВ: 
   

1. Присвоїти  нежитловому приміщенню, яке належить Черниченку 

Миколі  Петровичу  на  підставі   Договору  купівлі-продажу від 19.06.2002 р. 

№ 2968, загальною площею 111,2 кв.м, розташованому  за адресою: м. 

Старобільськ, вул. Руднєва, буд. № 21, поштово-адресний номер: м. 

Старобільськ, вул. Руднєва, буд. № 21, прим. № 1. 

2. Присвоїти  нежитловому приміщенню, яке належить Проданчуку 

Анатолію Антоновичу та Письменній Ганні Олександрівні на підставі   

Договору купівлі-продажу  від 12.04.2001р. № 2054 та Договору дарування від 

25.01.2002р. №443, загальною площею 153,5 кв.м, розташованому  за адресою: 

м. Старобільськ, вул. Руднєва, буд. №21, поштово-адресний номер: м. 

Старобільськ, вул. Руднєва, буд. № 21, прим. № 2. 

3. Присвоїти  нежитловому приміщенню, яке належить Проданчуку 

Анатолію Антоновичу   на підставі   Договору купівлі-продажу нежитлового 

приміщення від 27.05.2009 р. № 2049, загальною площею 41,3 кв.м, 

розташованому  за адресою: м. Старобільськ, вул. Руднєва, буд. № 21, поштово- 

адресний номер: м. Старобільськ, вул. Руднєва, буд. № 21, прим. № 3. 

4. Відділу діловодства, контролю та звернень громадян виконавчого 

комітету  Старобільської  міської  ради  направити копію рішення  заявникам та 

районному бюро технічної  інвентаризації.  



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на провідного 

спеціаліста з питань комунальної власності, будівництва та капремонту відділу 

з питань ЖКГ та комунального майна виконавчого комітету Ольгу Липову. 
 

 
Міський голова                                                                               Яна ЛІТВІНОВА  


