
 

ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66; 

е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
                                                                                                                              проєкт 

РІШЕННЯ 

 

20 січня 2021 року           м. Липовець                                              № ___ 

 

Про присвоєння та впорядкування поштової адреси будівель 

 Розглянувши заяви громадян щодо впорядкування та присвоєння 

поштових адрес будівель, відповідно до п.10 ч. б ст. 30, ст. ст. 37, 40, 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в України» виконавчий комітет міської 

ради ВИРЫШИВ: 

 

           1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку по вул. Липова в                         

м. Липовець Вінницького району Вінницької області, який розташований на 

земельній ділянці з кадастровим номером 052210100:01:001:2832 та належить 

Стукан Руслані Володимирівні: вул. Липова, буд. 2, м. Липовець, Вінницький 

район, Вінницька область. 

 

           2. Присвоїти поштову адресу житловому будинку по вул. Липова в                      

м. Липовець Вінницького району Вінницької області, який розташований на 

земельній ділянці з кадастровим номером 052210100:01:001:2833 та належить 

Стукан Руслані Володимирівні: вул. Липова, 2а, м. Липовець, Вінницький 

район, Вінницька область. 

 

           3. Внести зміни до рішення виконкому Лозуватської сільської ради   

«Про впорядкування назв вулиць та зміну нумерації будинковолодінь в селі 

Лозувата» та читати нумерацію будівлі по вул. Миру с. Лозувата в новій 

редакції: 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний 

номер 

 

Примітка 

 

 Сосон К.В. 34,36 36  

 

           4. Внести зміни до рішення виконкому Липовецької селищної ради  від 

16.12.1986 року № 170 «Про впорядкування назв вулиць та зміну нумерації 

mailto:lypovetsmr@gmail.com


будинковолодінь в селищі Липовець» та читати нумерацію будівлі в новій 

редакції: 

 

          4.1. по вул. Березівська 

№ 

п/п 

 

Прізвище 

користувача 

 

Існуючий номер 

 

Присвоєний номер 

 

Примітка 

 

1 Нечипорук М.С. вул. Можайського,11 

вул. Пролетарська, 1 

вул. Березівська,1 

вул. Березівська, 1 ріг вулиці 

Можайсь- 

кого 

           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Олега ПЕЧОЛАТА та 

старосту села Лозувата Наталію МАЗУРЧАК. 

 

В.о. міського голови                                                               Олеся НАЗАРЕНКО 

 

 

Виконавець: 
Начальник відділу юридичного 

забезпечення та комунальної власності                                      Алла БАБИЧ  

 

ПОГОДЖЕНО:       

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                               Олег ПЕЧОЛАТ  

Староста села Лозувата                                                     Наталія МАЗУРЧАК 

 

 
 

 

 

 


