
ПРОЕКТ 

 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет                                                                                                                                                                                                           
 

                                                                  Рішення 

 

 
       Від __ червня 2015 р.                                               №   
 

м. Знам`янка 
                                                         

Про присвоєння окремих адрес  

у м. Знам'янка 

 
Розглянувши заяву гр. "ЗАЯВНИК 1" про присвоєння окремої адреси земельній ділянці для 

будівництва індивідуального гаражу біля магазину АТБ по вул. Фрунзе, 112 у м. Знам'янка; заяву гр. 

"ЗАЯВНИК 2" про присвоєння окремої адреси земельній ділянці для будівництва індивідуального 

гаражу біля магазину АТБ по вул. Фрунзе, 112 у м. Знам'янка; заяву гр. "ЗАЯВНИК 3" про 

присвоєння окремої адреси магазину непродовольчих товарів по вул. Привокзальній, 1 у м. 

Знам'янка; заяву начальника відділу земельних питань Знам'янської міської ради Грицюк А.А. про 

присвоєння окремої адреси земельній ділянці по вул. Привокзальній (біля буд. №11) 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 гаражу біля 

магазину АТБ по вул. Фрунзе, 112 у м. Знам'янка, яка належить гр. "ЗАЯВНИК 1" на підставі 

свідоцтва про право власності на нерухоме майно – земельну ділянку серія САК №726964:  

Кіровоградська область, м.Знам’янка, вул. Фрунзе, 112-А. 

2. Присвоїти окрему адресу земельній ділянці для будівництва індивідуального гаражу біля 

магазину АТБ по вул. Фрунзе, 112 у м. Знам'янка, яка належить гр. "ЗАЯВНИК 2" на підставі 

свідоцтва про право власності на нерухоме майно – земельну ділянку серія САК №726820:  

Кіровоградська область, м.Знам’янка, вул. Фрунзе, 112-Б. 

3. Присвоїти окрему адресу магазину непродовольчих товарів по вул. Привокзальній, 1 у м. 

Знам'янка, прийнятого в експлуатацію згідно декларації Управління державної архітектурно-

будівельної інспекції у Кіровоградській області від 11 червня 2015 року №КД 142151620204, 

власником якого є гр. "ЗАЯВНИК 3":  

Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Привокзальна, 1-К. 

4. Присвоїти окрему адресу земельній ділянці з цільовим призначенням: для розміщення об'єкту 

комерційного використання, по вул. Привокзальній (біля буд. №11) у м. Знам'янка, право оренди якої 

буде набуто шляхом проведення аукціону:  

Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Привокзальна, 11-Г. 

5. Відповідальність та 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          


