
 

Україна
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

Виконавчий комітет                                                                                                                                                                                                          

Рішення

від    20     червня 2014 р.                   №  230

м. Знам`янка

Про присвоєння окремої адреси 
гаражу по вулиці Привокзальній 
біля буд. №15; гаражам по вул. 
Скирди; будівлі контрольно -
технічного пункту, адміністративній 
будівлі та автозаправочній станції 
по вул. Фрунзе; приміщенню складу 
по вул. Жовтневій, 2; реконструйованому 
з добудовою ½ житлового будинку по вулиці
Пролетарській, 42 у м. Знам'янка 

Розглянувши заяву гр. Гарасимчука В.М. про присвоєння окремої адреси гаражу по вул. 
Привокзальній біля буд. № 15; заяву гр. Моканова П.М. про присвоєння окремої адреси 
гаражу по вул. Скирди, побудованого у 1974 році відповідно до рішення Знам'янської міської 
ради № 451 від 28 листопада 1974 року; заяву гр. Мойсейченко В.І. про присвоєння окремої 
адреси гаражу по вул. Скирди, побудованого відповідно до дозволу на виконання 
будівельних робіт № 2  від 10 листопада 1977 року; заяви гр. Кононенко Л.В. про присвоєння 
окремих адрес недобудованій будівлі контрольно-технічного пункту і складам на два бокси 
гаража на 150 вантажних автомобілів, недобудованій адміністративній будівлі та 
автозаправочній станції по вул. Фрунзе; заяву директора ТОВ "Ласка" про присвоєння 
окремої адреси приміщенню складу  по вул. Жовтневій, 2 у м. Знам’янка; заяву гр.Погрібної 
Л.А. про присвоєння окремої адреси прийнятому в експлуатацію згідно декларації від 
05.05.2014 р. КД № 142141250151 реконструйованому з добудовою ½ житлового будинку по 
вул. Пролетарській, 42 у м. Знам’янка, керуючись ст. 30 п.б п/п 10,  ст.31 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Знам’янської міської ради:

В И Р І Ш И В :

1. Присвоїти окрему адресу гаражу по вул. Привокзальній біля буд. №15 у м. Знам’янка, 
власником якого є гр. Гарасимчук Володимир Михайлович: Кіровоградська область, 
м. Знам’янка,  вул. Привокзальна, 15-Г, гараж № 4. 

2. Присвоїти окрему адресу гаражу по вул. Скирди у м. Знам’янка, власником якого є гр. 
Моканов Петро Миколайович: Кіровоградська область, м. Знам’янка,  вул. Скирди, 2-
А, гараж № 65.

3. Присвоїти окрему адресу гаражу по вул. Скирди у м. Знам’янка, власником якого є гр. 
Мойсейченко Василь Іванович: Кіровоградська область, м. Знам’янка,  вул. Скирди, 2-
А, гараж № 57.



4. Присвоїти окрему адресу автозаправочній станції по вул. Фрунзе у м. Знам’янка, 
власником якої є покійний гр. Кононенко Валерій Олександрович: Кіровоградська 
область, м. Знам’янка,  вул. Фрунзе, 160-А. 

5. Присвоїти окрему адресу недобудованій будівлі контрольно-технічного пункту і 
складам на два бокси гаражу на 150 вантажних автомобілів по вул. Фрунзе у м. 
Знам’янка, власником якого є покійний гр. Кононенко Валерій Олександрович: 
Кіровоградська область, м. Знам’янка,  вул. Фрунзе, 160-Б. 

6. Присвоїти окрему адресу недобудованій адміністративній будівлі по вул. Фрунзе у м. 
Знам’янка, власником якої є покійний гр. Кононенко Валерій Олександрович: 
Кіровоградська область, м. Знам’янка,  вул. Фрунзе, 160-В. 

7. Присвоїти окрему адресу приміщенню складу  по вул. Жовтневій, 2 у м. Знам’янка, 
власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАСКА" на підставі 
договору купівлі-продажу від 24 травня 2002 року: Кіровоградська область, м. 
Знам’янка,  вул. Жовтнева, 2-Д. 

8. Присвоїти окрему адресу реконструйованому з добудовою ½ житлового будинку по 
вул. Пролетарській, 42 у м. Знам’янка, власником якого є Погрібна Любов 
Анатоліївна: Кіровоградська область, м. Знам’янка,  вул. Пролетарська, 42-А. 

9. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника відділу 
архітектури та містобудування Качанова І.О. та керівника Знам’янського МКП „Бюро 
технічної інвентаризації”  Голову Л.О.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів А.Заруцького.

             Заступник міського голови                            А.Заруцький


