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Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від  27 травня 2021 року                                                                         № 78

Про  присвоєння адреси земельній
ділянці по вул. Перемоги, 66

        Розглянувши акт комісії міської ради у складі : заступника міського
голови Хрущ І.В., начальника відділу ЖКГ, архітектури та містобудування
Ружанської А.В., начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
від 25.05.2021 щодо обстеження земельної ділянки в м. Помічна по
вул. Перемоги, 66, враховуючи заяву ФОП Ковальової С.А., проживаючої в
м. Кропивницький по вул. Героїв Сталінграда, 30 кв. 66 про присвоєння
адреси земельній ділянці, загальною площею 0,0030 га з кадастровим номером
3521710300:50:075:0168, цільове призначення для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі для розміщення (тимчасової споруди)
торгівельного павільйону, які перебувають в оренді заявниці згідно договору
оренди землі від 23.05.2019 року (номер запису від 27.05.2019 року
№ 31778179) та знаходиться між будинком № 68 та павільйоном «Вітамінчик»
по вул. Перемоги, 66,  з метою впорядкування поштових адрес, керуючись
ст. 37 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком
міської ради в и р і ш и в :

1. Затвердити акт комісії міської ради від 25.05.2021 року щодо
обстеження земельної ділянки в м. Помічна по вул. Перемоги, 66 для
упорядкування та присвоєння їй поштової адреси (додається).

2. Присвоїти адресу земельній ділянці, для розміщення (тимчасової
споруди) торгівельного павільйону, яка перебуває в оренді фізичної особи-
підприємця Ковальової Світлани Анатоліївни та знаходиться між будинком
№ 68 та павільйоном «Вітамінчик» по вул. Перемоги, 66: вул. Перемоги, 66-з
м. Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника
відділу ЖКГ, архітектури та містобудування Ружанську А.В.

Міський голова                                                               Микола АНТОШИК
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                                                  Затверджено

                                                                рішенням виконкому
                                                                                            міської ради від 27.05.2021 року № 78

25 травня 2021 року

АКТ
обстеження замельної ділянки та об’єкту нерухомого майна в м. Помічна по

вул. Перемоги, 66 для упорядкування та присвоєння їй поштової адреси

Комісія міської ради у складі:  заступника міського голови Хрущ І.В.,
начальника відділу ЖКГ, архітектури та містобудування Ружанської А.В.,
начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А., провела
обстеження земельної ділянки та об’єкту нерухомого майна в м. Помічна по
вул. Перемоги, 66, для розміщення (тимчасової споруди) торгівельного
павільйону, яка перебуває в оренді фізичної особи-підприємця Ковальової
Світлани Анатоліївни та знаходиться між будинком № 68 та павільйоном
«Вітамінчик» по вул. Перемоги, 66 для упорядкування та присвоєння їй
поштової адреси.

Проаналізувавши можливі варіанти нумерації комісія вирішила:
Подати на розгляд для затвердження виконавчому комітету міської ради

наступну нумерацію земельної ділянки:

№
п.п.

Місцезнаходження земельної
ділянки, об’єкта нерухомого

майна

Власник Поштова адреса

1 Земельна ділянка по
вул. Перемоги 66-г

ФОП Юренко Ю.В. вул. Перемоги, 66-г

2 Магазин «Вітамінчик» ФОП Бершадська А.С. вул. Перемоги, 66-д
3 Магазин «Добра-млин» ФОП Неофіта Б.І. вул. Перемоги, 66-е
4 Магазин «Карамелька» Гр. Ковтун П.А. вул. Перемоги, 66-ж
5. Земельна ділянка між

будинком № 68 та магазином
«Вітамінчик»

ФОП Ковальова С.А. вул. Перемоги, 66-з

Комісія :                                                                                                           Ружанська А.В.

                                                                                                                          Тертична О.А.

                                                                                                                          Хрущ І.В
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