
 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 
       від   9  січня 2015 р.                                               №  8 
 

м. Знам`янка 
                                                         

Про присвоєння окремих адрес 

земельним ділянкам у м. Знам'янка 

 

 

Розглянувши заяву гр. Тарабанько Н.В. про присвоєння окремої адреси земельній 

ділянці біля житлового будинку № 22 по вул. Жовтневій у м. Знам’янка;  заяву гр. 

Запольської Л.Ф. про присвоєння окремої адреси земельній ділянці біля житлового 

будинку № 26 по вул. Київській у м. Знам’янка;  заяву гр. Чорного В.С. про присвоєння 

окремої адреси земельній ділянці по вул. Енергетиків (біля гаражно-будівельного 

кооперативу) у м. Знам’янка;  заяву начальника відділу освіти виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради про присвоєння окремої адреси дошкільному навчальному 

закладу № 3, який розташований по вул. Кіровоградській у зв'язку з упорядкуванням 

поштових адрес по вул. Кіровоградській у м. Знам'янка;  заяву гр. Демченко В.Л. про 

присвоєння окремої адреси земельній ділянці біля житлового будинку № 2 по вул. Глібка 

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 земельній ділянці для будівництва індивідуального 

гаража, біля житлового будинку № 26 по вул. Київській у м.Знам’янка, яку 

відведено у власність гр. Запольській Людмилі Федорівні згідно витягу № НВ-

3501352192014 від 10.10.2014 р. з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, кадастровий номер земельної ділянки: 3510600000:50:117:0009: 

м.Знам’янка, вул. Київська, 26-Б. 

2. Присвоїти окрему адресу земельній ділянці для будівництва індивідуального 

гаража по вул. Енергетиків (біля гаражно-будівельного кооперативу) у 

м.Знам’янка, яку надано в оренду згідно рішення Знам'янської міської ради від 30 

жовтня 2014 року №1518 терміном до 01.07.2024 р. гр. Чорному Віталію 

Сергійовичу, витяг № НВ-3501254572014 від 27.08.2014 р. з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку, кадастровий номер земельної ділянки: 

3510600000:50:153:0127: м.Знам’янка, вул. Енергетиків, 3-А, гараж №1.  

3. Присвоїти окрему адресу дошкільному навчальному закладу № 3, який 

розташований по вул. Кіровоградській у м.Знам’янка: м.Знам’янка, вул. 

Кіровоградська, 6. 

4. Присвоїти окрему адресу земельній ділянці для будівництва індивідуального 

гаража біля житлового будинку № 2 по вул. Глібка у м.Знам’янка, яку відведено у 

власність гр. Демченку Віталію Леонідовичу згідно державного акту на право 

власності на земельну ділянку серія ЯК №098850, кадастровий номер земельної 

ділянки: 3510600000:50:072:0030: м.Знам’янка, вул. Глібка, 2-А.   



5. 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. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Знам'янської 

міської ради Л.Лаптєву. 

 

 

 

Міський голова                                                    І.Крижановський          


