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Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 01 грудня 2020 року                                                                           №  120

Про виділення в окрему адресу
виробничим будівлям по
вул. Гагаріна, 56

Розглянувши заяви ТДВ «ПРОСТОР-1» в особі директора Риженка О.В.
та гр. Білоруської Т.М., проживаючої в м. Новоукраїнка по вул. Івана Богуна,
144 кв 21 про присвоєння окремої адреси виробничим будівлям: гаражу, цеху
дрібних виробів, ремонтно-механічному цеху та котельні, розташованих в
м. Помічна по вул. Гагаріна, 56, які перебувають на балансі підприємства
відповідно до довідки від 02.11.2020 року № 33 і на праві приватної власності
гр. Білоруській Т.М. та у зв’язку з роз’єднанням комплексу будівель
ТДВ «ПРОСТОР-1», керуючись пп.10 п. «б» ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради
в и р і ш и в :

1. Виділити в окрему адресу виробничі будівлі, розташовані в
м. Помічна по  вул. Гагаріна, 56 та присвоїти наступні юридичні адреси:

гаражу площею 1802,3 м² , який перебуває у спільній частковій власності
ТДВ «ПРОСТОР-1»  та гр. Білоруської Тетяни Миколаївни - м. Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області  вул. Гагаріна, 56-и;

цеху дрібних виробів площею 624,0м², який перебуває у спільній
частковій власності ТДВ «ПРОСТОР-1»  та гр. Білоруської Тетяни Миколаївни
- м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області
вул. Гагаріна, 56-і;

ремонтно-механічному цеху, який перебуває на балансі ТДВ
«ПРОСТОР-1» - м. Помічна Добровеличківського району Кіровоградської
області  вул. Гагаріна, 56-ї;

котельні, яка перебуває на балансі ТДВ «ПРОСТОР-1» - м. Помічна
Добровеличківського району Кіровоградської області  вул. Гагаріна, 56-й.

Міський голова     Микола АНТОШИК
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