
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 29  вересня  2020 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. Луніка В.В.
про уточнення адреси 

Розглянувши заяву гр. Луніка В. В., про уточнення  адреси  земельних
ділянок,   у  зв’язку  з  виявленими  розбіжностями  у  документах,  де  згідно
державного  акту на право приватної власності на землю значиться земельна
ділянка на території  Червоненської сільської ради, керуючись п. 1 ст. 52, п.
10  частини  «б»  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» виконком Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу  місця розташування земельної ділянки Луніка В.В.

Секретар сільської ради                                               Г.М.Носенко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 29  вересня  2020 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. Кулик В.О.
про уточнення адреси 

Розглянувши заяву гр. Кулик В. О. про уточнення  адреси  земельних
ділянок,   у  зв’язку  з  виявленими  розбіжностями  у  документах,  де  згідно
державного  акту на право приватної власності на землю значиться земельна
ділянка на території  Червоненської сільської ради, с. Барвінкове,  керуючись
п.  1  ст.  52,  п.  10  частини  «б»  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»  виконком  Нижньосироватської   сільської  ради
вирішив:

1. Уточнити адресу  місця розташування земельної ділянки Кулик В. О.

Секретар сільської ради                                               Г.М.Носенко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від  29 вересня 2020 року
село Нижня Сироватка

    Про переведення дачного (садового) 
будинку у жилий будинок 

Керуючись ст. 8¹ Житлового кодексу УРСР, ст. 40 Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  відповідно  до  Порядку  переведення
дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам
у жилі будинки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015  року  №  321  розглянувши  заяву  гр.  Гупал  В.  М.,  яка  діє  за
дорученням від гр.  та технічний  звіт  про проведення  технічного огляду
дачного (садового)  будинку про переведення дачного (садового)  будинку у
жилий будинок, виконком Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Перевести дачний (садовий) будинок у жилий будинок відповідно до звіту
про проведення технічного огляду дачного (садового)  будинку. 

2. Присвоїти поштову адресу жилому  будинку.

Секретар сільської ради                                      Г.М.Носенко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від  29 вересня 2020 року
село Нижня Сироватка

    Про переведення дачного (садового) 
будинку у жилий будинок 

Керуючись ст. 8¹ Житлового кодексу УРСР, ст. 40 Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  відповідно  до  Порядку  переведення
дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам
у жилі будинки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015 року № 321 розглянувши заяву Подоляка Л. С.   та технічний  звіт
про  проведення   технічного  огляду  дачного  (садового)  будинку  про
переведення  дачного  (садового)  будинку  у  жилий  будинок,  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Перевести дачний (садовий) будинок у жилий будинок відповідно до звіту
про проведення технічного огляду дачного (садового)  будинку.

2. Присвоїти поштову адресу жилому .

Секретар сільської ради                                      Г.М.Носенко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від  29 вересня 2020 року
село Нижня Сироватка

    Про переведення дачного (садового) 
будинку у жилий будинок 

Керуючись ст. 8¹ Житлового кодексу УРСР, ст. 40 Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  відповідно  до  Порядку  переведення
дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам
у жилі будинки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015 року № 321 розглянувши заяву Котлярова С. О.   та технічний  звіт
про  проведення   технічного  огляду  дачного  (садового)  будинку  про
переведення  дачного  (садового)  будинку  у  жилий  будинок,  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Перевести дачний (садовий) будинок у жилий будинок відповідно до звіту
про  проведення  технічного  огляду  дачного  (садового)   будинку,  що
розташований.

2. Присвоїти поштову адресу жилому  будинку.

Секретар сільської ради                                      Г.М.Носенко



Нижньосироватська сільська рада

Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від  29   вересня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про присвоєння адреси
об’єкту нерухомого майна 

Розглянувши   заяву  гр.  Киричок  В.  І.  та  надані  ним  відповідні
документи,  керуючись  ст.  30,  31  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про  державну  реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та доповненнями,
виконком  Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Присвоїти   адресу  житловому  будинку  з  господарськими  будівлями  і
спорудами  і розташовані.

Секретар сільської ради                                                   Г.М.Носенко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 29 вересня  2020 року
село Нижня Сироватка

Про присвоєння   адреси

Розглянувши  заяву  Вольського  Г.  Т.  про  присвоєння  адреси
нежитловому приміщенню (майновому комплексу зернотоку),  керуючись ст.
31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
зі змінами та доповненнями, виконком  Нижньосироватської сільської ради
вирішив:

1.  Присвоїти  адресу  нежитловому  приміщенню  (майновому  комплексу
зернотоку) .

Секретар сільської ради                                                     Г.М.Носенко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від  29 вересня 2020 року
село Нижня Сироватка

    Про внесення змін до рішення 32 сесії 
6 скликання від 26.12.2012 року 
Червоненської сільської ради  
«Про визначення КПЕРЖ «Господар 
надавачем послуг з вивозу твердих 
побутових відходів в с. Червоне» 

Керуючись Постановою КМУ № 318 від 27.03.2019 року «Про внесення
змін  до  деяких  постанов  Кабінету  Міністрів  України»,   розглянувши
звернення директора КПЕРЖ «Господар» О.Теліженко про внесення змін до
рішення 32 сесії  6 скликання від  26.12.2012 року Червоненської сільської
ради  «Про визначення КПЕРЖ «Господар надавачем послуг з вивозу твердих
побутових відходів  в  с.  Червоне»,  виконком Нижньосироватської  сільської
ради вирішив:

1.  Внести  зміни  до  рішення  32  сесії  6  скликання  від  26.12.2012  року
Червоненської сільської ради «Про визначення КПЕРЖ «Господар надавачем
послуг  з  вивозу  твердих  побутових  відходів  в  с.  Червоне»,  а  саме:
словосполучення «послугу вивіз твердих побутових відходів» замінити  на
словосполучення «послуги з поводження з побутовими  відходами (твердими,
великогабаритними, ремонтними) 

Секретар сільської ради                                      Г.М.Носенко


