
 

АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ  РІШЕННЯ №1 
 

Про  присвоєння адрес нежитловим приміщенням (ангарам)  

в м. Арциз (за межами міста) по вул. Авіаційна   
   

      Керуючись підпунктом 10 пункту «б» частини 1статті 30, пунктом 1
1
 статті 

37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26
3
 

Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року 

№ 690, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року № 

653-р «Про передачу майнових комплексів аеропортів військової авіації з 

державної у комунальну власність», рішенням Арцизької міської ради «Про 

затвердження переліку об’єктів комунальної власності Арцизької міської 

територіальної громади, управління яким здійснює Арцизька міська рада» № 

288-VIII від 16 квітня 2021 року, на підставі технічного паспорту на житловий 

будинок приватного житлового фонду, складеного КП «Арцизьке БТІ» від 

07.04.2008р. (далі - техпаспорт),  з метою врегулювання питань  реєстрації 

права комунальної власності на нерухоме майно  та з метою впорядкування 

нумерації в місті Арциз, які розташовані за адресою: Одеська область, м. 

Арциз, вул. Авіаційна, виконком Арцизької міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Присвоїти адресу нежитловим приміщенням (ангарам), які розташовані за 

адресою: Одеська область,  м. Арциз, вул. Авіаційна, а саме:  

- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 594,00 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «Л» -  Одеська область, місто Арциз, 

вул. Авіаційна, 11; 

- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 594,00 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «Л
1
» -  Одеська область, місто 

Арциз, вул. Авіаційна, 12; 

- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 594,00 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «Л
3
» -  Одеська область, місто 

Арциз, вул. Авіаційна, 13; 

- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 594,00 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «Л
4
» -  Одеська область, місто 

Арциз, вул. Авіаційна, 14; 

- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 322,50 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «А
5
» -  Одеська область, місто 

Арциз, вул. Авіаційна, 15; 



- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 322,50 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «А
6
» -  Одеська область, місто 

Арциз, вул. Авіаційна, 16; 

- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 322,50 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «А
7
» -  Одеська область, місто 

Арциз, вул. Авіаційна, 17; 

- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 322,50 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «А
8
» -  Одеська область, місто 

Арциз, вул. Авіаційна, 18; 

- нежитловому приміщенню (ангару), загальною площею 322,50 кв.м., 

зазначеному у техпаспорті під літерою «А
11

» - Одеська область,  місто 

Арциз, вул. Авіаційна, 19. 

     2. Відділу комунальної власності, земельних відносин та екологічних питань 

замовити  виготовлення  технічних  паспортів на об’єкти   за вищевказаними 

адресами та зареєструвати право комунальної власності на ці об’єкти   у 

встановленому законом порядком.             

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Проєкт рішення підготовлений  

                                                                                       відділом комунальної власності, 

                                                                                       земельних відносин 

                                                                                       та екологічних питань 

                                                                                       Арцизької міської ради 


