
проект 

 

Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет                                                                                                                                                                                                           
 

Рішення 

 

 
       Від __ листопада 2015 року                                               № ___   
 

м. Знам`янка 
                                                         

Про присвоєння окремих адрес  

у м. Знам'янка 

 
Розглянувши заяву начальника Знам'янського управління державної казначейської служби 

України Кіровоградської області Коноваленко Н.І. про присвоєння окремої адреси захисній споруді 

цивільного захисту (цивільної оборони) протирадіаційному укриттю №40578 розташованому у 

підвальному приміщенні Знам'янського управління Державної казначейської служби України по вул. 

Жовтнева, 21 у м. Знам'янка; заяву директора Кіровоградської дирекції Українського державного 

підприємства поштового зв’язку "Укрпошта"  гр. Салоїд Л.М. про присвоєння окремої адреси 

земельній ділянці з кадастровим номером 3510600000:50:153:0084, яка розташована по 

Привокзальній площі у м. Знам'янка; заяву начальника відділу освіти виконавчого комітету 

Знам'янської міської ради Грекової Л.А. про присвоєння окремих адрес захисним спорудам 

цивільного захисту (цивільної оборони) розташованих в підвальних приміщеннях закладів освіти у м. 

Знам'янка; заяву керівника об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Радужне" 

Бондаренко Н.І. про присвоєння окремої адреси захисній споруді цивільного захисту (цивільної 

оборони) протирадіаційному укриттю №40567 розташованому у підвальному приміщенні 

п'ятиповерхового житлового будинку ОСББ "Радужне" по вул. Героїв Сталінграда, 6-А 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 захисній споруді цивільного захисту (цивільної оборони) 

протирадіаційному укриттю №40578 розташованому у підвальному приміщенні Знам'янського 

управління Державної казначейської служби України по вул. Жовтнева, 21 у м. Знам'янка:  

Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Жовтнева, 21-А. 

2. Присвоїти окрему адресу земельній ділянці з кадастровим номером 3510600000:50:153:0084, 

цільове призначення: для розміщення та обслуговування кіоску, яка розташована по Привокзальній 

площі у м. Знам'янка:  

Кіровоградська область, м. Знам’янка, Привокзальна площа, 2-Р. 

3. Присвоїти окремі адреси захисним спорудам цивільного захисту (цивільної оборони), 

розташованих в підвальних приміщеннях закладів освіти, а саме:  

- протирадіаційному укриттю №40555, яке знаходиться в ЗШ І-ІІІ ступенів №1 по вул. Рози 

Люксембург, 69 у м. Знам'янка:  

Кіровоградська область, м.Знам’янка, вул. Рози Люксембург, 69-А; 

- протирадіаційному укриттю №40553, яке знаходиться в ЗШ І-ІІІ ступенів №4 по вул. 

Примакова, 2/15 у м. Знам'янка:  

Кіровоградська область, м.Знам’янка, вул. Примакова, 2/15-А; 

4. Присвоїти окрему адресу захисній споруді цивільного захисту (цивільної оборони) 

протирадіаційному укриттю №40567 розташованому у підвальному приміщенні п'ятиповерхового 

житлового будинку ОСББ "Радужне" по вул. Героїв Сталінграда, 6-А у м. Знам'янка:  

Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул. Героїв Сталінграда, 6-В. 



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          


