
 
 

                                                     УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Cектор містобудування та архітектури 
77111, Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, 4. 

е-mail:  br.architect.sector@gmail.com 

______________________________________________________________________________ 

 

НАКАЗ №09 

 

м.Бурштин                                                                                          10.10.2019року 

 

Про присвоєння адреси  об’єкту  

нерухомого майна(житловому будинку), 

що розташований по вул. Перемоги,буд.53 

в с. Вигівка, Бурштинської міської ради,  

Івано-Франківської області 

 

 

      Відповідно до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з 

присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету 

України від 27.03.2019 №367, керуючись рішенням виконавчого комітету  від 23.07.2019 

№159 «Про тимчасове призупинення дії рішення виконкому від 31.03.2016 № 57 « Про 

Положення про порядок присвоєння (зміни)та реєстрації адрес об’єктів нерухомого майна 

в м. Бурштині та с. Вигівки»» 

                                                     

                                                            Наказую: 

 

1.Присвоїти адресу: вул. Перемоги, буд.№53, в с. Вигівка, Бурштинської міської ради,  

Івано-Франківської області, об’єкту нерухомого майна –житловому будинку,загальною 

площею -96,1 кв.м(відповідно до технічного паспорту)(власник 1), до прийняття  

закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію. 

 

2. Рекомендувати заявнику у встановлений законодавством порядку забезпечити внесення 

відповідних відомостей(змін) до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 Завідувач  сектору  

 містобудування  та архітектури                                           Т. Білоока 
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