
Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  30 липня  2020 року                                                                             № 81

Про присвоєння окремих адрес
частинам об’єкта нерухомого майна
в м. Помічна по вул. Дубініна, 9

Розглянувши заяву гр. Чернухи І.І. від 13.07.2020 № Ч-326.,
проживаючого в м. Помічна по вул. Дубініна, 9, про присвоєння окремої
адреси об’єктам нерухомого майна по вул. Дубініна, 9 в м. Помічна,
враховуючи документи права власності, висновок ТОВ «АН Експерт» м.
Кропивницький від 08.07.2020 року № 291 щодо технічної можливості поділу
об’єкта нерухомого майна, та з метою впорядкування адресного господарства
на території  Помічнянської ОТГ, керуючись пунктом 2 частини  «б» статті 31
та статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради в и р і ш и в :

1. Присвоїти частині житлового будинку по вул.. Дубініна,9  (літ. «А»
частині 1-5 кімната – площею 20,4 м²; 1-6 кімната – площею 13,2 м²;  огорожа
літ. N1»), земельна ділянка площею 147,0 м², окрему адресу :
вул. Дубініна, 9-А, м. Помічна, Добровеличківський район,  Кіровоградська
область, 27030.

2. За іншими частинами житлового будинку залишити існуючу адресу:
вул. Дубініна, 9, м. Помічна, Добровеличківський район,  Кіровоградська
область, 27030.

3. Рекомендувати власнику нерухомості  Чернухі І.І.:
- розробити та затвердити на кожну земельну ділянку технічну

документацію та присвоїти їм кадастрові номери;
- встановити адресні таблички на вказаному житловому будинку;
- внести зміни до технічної документації на окремі об’єкти нерухомого

майна та надати копії документів у відділ житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування виконавчого комітету
Помічнянської міської ради;

- зареєструвати право власності на них у Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Міський голова Микола АНТОШИК
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