Перейменування вулиць селищної ради.
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Що ж потрібно робити мешканцям вулиць, які перейменовані?

Законодавством не передбачено внесення змін до правовстановлюючих документів
(свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору
купівлі-продажу, договору міни, договору дарування, тощо) у зв’язку з перейменуванням
вулиць, на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна, а тому вони є чинними та не
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потребують заміни чи отримання нового правовстановлюючого документа.

В той же час, з власної ініціативи або у разі необхідності (продаж, дарування, тощо)
власник майна (в тому числі земельної ділянки), відносно якого відбулись зміни у назві
вулиці, відповідно до законодавства має право самостійно (або уповноважити на це іншу
особу за довіреністю) звернутись до органу державної реєстрації прав на нерухоме
майно з заявою про внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно у зв'язку із зміною назви чи перейменування вулиці відповідно до рішення
Великоновосілківської селищної ради.

У разі необхідності здійснення нотаріальних дій з нерухомістю (продаж, успадкування,
дарування тощо) у селищній раді можна отримати довідку про перейменування вулиці. На
підставі правовстановлюючих документів зі старою назвою вулиці і довідки селищної
ради нотаріус видає новий правовстановлюючий документ з новою назвою вулиці.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» у разі зміни адреси житла в межах
адміністративно-територіальної одиниці особа або її законний представник повинні
письмово повідомити про це орган реєстрації місця проживання протягом десяти днів.
Органом реєстрації є територіальні підрозділи Державної міграційної служби України.

На підставі поданих особою або її законним представником відомостей працівник
територіального підрозділу Державної міграційної служби України в той самий день
вносить необхідні зміни до паспортного документа та протягом семи днів до
реєстраційного обліку.

Перереєстрація також може проходити під час заміни паспорта, оновлення
фотокарток, зміні прізвища тощо, тобто коли у людини виникає потреба.

Також Український інститут національної пам’яті обнародував список з 871 населеного
пункту України, які підлягають перейменуванню. На території селищної ради потрібно
перейменувати с-ще Октябр. В зв’язку з тим, що селище не має історичної назви, згідно
пропозицій мешканців, Великоновосілківською селищною радою надано до Верховної
Ради України пропозицію щодо перейменування с-ща Октябр в с-ще Благодатне.

3/5

Перейменування вулиць селищної ради.

Нові зміни почнуть діяти з 1 лютого 2016 року після внесення змін до діючих реєстрів.

Перелік вулиць селищної ради, які перейменовані:

смт Велика Новосілка:

вул. Октябрська на вул. Центральна;

вул. Совєтська на вул. Українська;

вул. Леніна на вул. Янісольська;

вул. Щорса на вул. Шкільна;

вул. Чапаєва на вул. Стадіонна;

вул. 50 років ВЛКСМ на вул. Грецька;

вул. 60 років СРСР на вул. Зелена.

с.Времівка:
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вул. Октябрська на вул. Широка.

с.Нескучне:

вул. Леніна на вул. ім.М.Корфа

вул. Совєтська на вул. Мирна.

с-ще Октябр:

вул. Калініна на вул. Нова;

вул. 50 років СРСР на вул. Затишна;

вул. Октябрська на вул. Вишнева

Секретар

Великоновосілківської селищної ради

В.М.Парпара
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