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На № 64-запит/2.19 від 22.02.2019р.

Заступнику голови 
Вінницької ОДА 
В. Броварнику

На виконання вимог листа від 22.02.2019 року №64-запит/2.19 та №69- 
запит/2.19, відповідно до ч.З статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» для задоволення в межах компетенції запитів на інформацію ГО 
«Корупція-стоп» (м. Одеса, вул. Новікова, 2а/42а) від 16.02.2019 у спосіб та терміни 
відповідно до чинного законодавства надаємо наступну інформацію.

1. Як з ’ясувати місцезнаходження об’єкту, за відсутності Поштової адреси, що 
присвоюється рішенням виконавчої влади?

Якщо під визначенням «об’єкт» мається на увазі земельна ділянка, відомості 
про яку внесені до Державного земельного кадастру, то такій земельній ділянці 
присвоюється кадастровий номер. Кадастровий номер земельної ділянки є її 
ідентифікатором у Державному земельному кадастрі. Згідно ст.15 ЗУ «Про 
Державний земельний кадастр» до Державного земельного кадастру зокрема 
включаються відомості про місце розташування земельної ділянки.

2. Як знайти обєкт оподаткування, при відсутності присвоєної адреси?

В залежності від наявної інформації про об ’єкт оподаткування, відповідь на 
дане запитання аналогічна попередній.

3. Чи повинна виконавча влада присвоювати своїм рішенням адресу для ділянок 
відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування 
транспортних засобів?

Згідно ст.37 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», до відання 
виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні 
(самоврядні) повноваження:

1) підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування 
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та 
інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту;



2) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань 
адміністративно-територіального устрою в порядку і межах повноважень, 
визначених законом.

/

Виходячи з вище написаного, питання про присвоєння поштових адрес 
об ’єктам нерухомості вирішується на території кожної адміністративно- 
територіальної одиниці окремо.

4. Чи повинна виконавча влада присваювати своїм рішенням адресу для ділянок 
відведених для організації та провадження діяльності з довготермінової постановки 
транспортних засобів(стоянки)?

Відповідь на дане запитання аналогічна попередній.

О.Д. Пузир

Вик.: Давидов О.М., гел.:(04342) 2-00-26


