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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27 червня 2019 року                                                                       № 59   

м. Помічна 
 
Про присвоєння окремих адрес  
частинам об’єкта нерухомого майна  
на території Помічнянської ОТГ по  
вул. Толстого, 32  
 

Розглянувши заяву гр. Бескровної С.В., проживаючої в                                     

с. Помічна Новоукраїнського району  по вул. Толстого, 32 від 18.06.2019 року 

№ Б-197, враховуючи документи права власності на майно та технічні 

висновки щодо можливості поділу нерухомого майна та з метою 

впорядкування адресного господарства на території Помічнянської громади, 

керуючись статтями 30 та 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконком міської ради  в и р і ш и в : 

 

1. Присвоїти частині будинку по вул. Толстого, 32 в с. Помічна 

Новокраїнського району Кіровоградської області з приміщенням будівлі                                   

(літ «А») 1-4 кімната – 20,1 м² та будівлі (літ «Б») сарай, позначеними у 

технічному паспорті окрему адресу: вул. Толстого, 32а с. Помічна 

Новокраїнського району Кіровоградської області.  

2. Присвоїти частині будинку по вул. Толстого, 32 в с. Помічна 

Новоукраїнського району Кіровоградської області з приміщенням будівлі (літ. 

«А») 1-3 площею 12,3 м² адресу: вул. Толстого, 32б, с. Помічна 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

3. Залишити за адресою вул. Толстого, 32  с. Помічна Новокраїнського 

району Кіровоградської області в житловому будинку (літ «А») приміщення                  

1-1 площею 5 м²; 1-2 площею 12,4 м²; 1-5 площею 7,7 м²; прибудову (літ. «а»); 

ганок (літ. «а¹»); погріб (літ. «Г»); погріб (літ. «в»); літню кухню (літ. «В¹»); 

гараж (літ. «В»); вбиральню (літ. «в¹»); літній душ (літ. «в²»); огорожу 1-2.  

        4. Зобов’язати гр. Бескровну Світлану Василівну : 

 - встановити адресні таблички на вказаному житловому будинку; 

 - внести зміни до технічної документації та надати  копії документів у 

відділ житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 

виконавчого комітету Помічнянської міської ради.  

 4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Міський голова                                                                               Антошик  М.М. 
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