
СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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20701, м. Сміла, Черкаської обл., бульвар графа О.Бобринського, 2, тел. 4-05-13, 4-45-58.

Н А К А З

«15» листопада 2019 р. №  31 -а

Про зміну адреси 
об’єкта нерухомого майна

Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю
«Надійний дім-2» від 11.11.2019 №  10-12/1453 щодо зміни адреси об’єкту
нерухомого майна в зв’язку з поділом, наданий пакет документів та відповідно до
пп. 2 п. б ч.І ст. 31 Закону Українщвід 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве
самоврядування в Україні», керуючись пп. 9 п. 30 постанови Кабінету Міністрів
України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», постановою Кабінету
Міністрів України від' 27.03.2019 № 367 «Тимчасовий Порядок реалізації

~ *

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 
об’єктам нерухомого майна»

Н А К А З У Ю :

1. Змінити адресу об’єкту нерухомого майна, в зв’язку з його поділом на два 
окремих, який складався з будівлі цеху по копченню м’ясних продуктів під 
літерами «А-1, А-1-1,а, аі, п/д», № 1 огорожа, III вимощення; будівлі сторожа 
під літерою «Б, б», І вимощення, № 2 огорожа та криниці під літерою «К», 
зареєстрованого в Державному реєстрі речового права на нерухоме майно за 
адресою вул. Василя Стуса № 68в, та розташованого на земельних ділянках з 
кадастровими номерами 7110500000:08:002:0063; 7110500000:08:002:0066, а саме:

- Новоствореному об’єкту нерухомого майна, складовими частинами якого є 
- будівля цеху по копченню м’ясних продуктів під літерами «А-1, А-1-1,а- аі, п/д» 
№ 1 огорожа, III вимощення, розташованого на земельній ділянці з кадастровим 
номером 7110500000:08:002:0063 змінити адресу на:

Україна, Черкаська обл., м. Сміла, вулиця Василя Стуса № 68г;



- Новоствореному об’єкту нерухомого майна, складовими частинами якого є 
- будівля сторожа під літерою «Б, б» та криниця під літерою «К» І вимощення, 
№ 2 огорожа, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером 
7110500000:08:002:0066 залишити адресу:

Україна, Черкаська обл., м. Сміла, вулиця Василя Стуса№ 68в.

2. Відділу містобудівного кадастру забезпечити оприлюднення наказу про 
призначення адреси новоствореним об’єктам нерухомого майна на офіційному 
веб-сайті Смілянської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 
управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста 
виконавчого комітету міської ради.

Начальник управління М. КЛИМЕНКО

Наталія Гусар 4 45 58


