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Виконавчий комітет Помічнянської міської ради
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від 31 серпня 2021 року                                                                                №  124

Про  присвоєння адреси земельній
ділянці по вул. Перемоги між
будинками №58-а та № 60-а

        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
31.08.2021 щодо обстеження земельної ділянки в м. Помічна по
вул. Перемоги між будинками №58-а та №60-а, для будівництва індивідуального
гаражу, враховуючи заяву гр. Денисенко О.С., проживаючої в м. Помічна по
вул. Перемоги, 60-а кв. 50 про присвоєння поштової адреси земельній ділянці,
загальною площею 0,0042 га з кадастровим номером 3521710300:50:091:0007,
цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, яка розташована
по вул. Перемоги між будинками №58-а та №60-а в м. Помічна та 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 31.08.2021 року щодо
обстеження земельної ділянки, для присвоєння поштової адреси, в межах
земельних ділянок за адресою м. Помічна, вул. Перемоги, між будинками №58-а
та №60-а, для будівництва індивідуального гаражу (додається).

2. Присвоїти адресу земельній ділянці для будівництва індивідуального
гаражу, яка знаходяться вул. Перемоги, між будинками №58-а та №60-а:
вул. Перемоги, 60а гараж 50-г м. Помічна Новоукраїнського району
Кіровоградської області;

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
Ружанську А.В.

Міський голова                                                               Микола АНТОШИК
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обстеження земельної ділянки, для присвоєння поштової адреси, в межах
земельних ділянок  за адресою м. Помічна, вул. Перемоги, між будинками

№58-а та №60-а, для будівництва індивідуального гаражу.

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 за адресою м. Помічна, вул. Перемоги, між будинками 58-а
та 60-а для присвоєння поштової адреси

Проаналізувавши можливі варіанти нумерації згідно попередніх рішень
виконкому Помічнянської міської ради комісія вирішила:

Подати на розгляд для затвердження виконавчому комітету Помічнянської
міської ради наступну нумерацію об’єктів нерухомого майна:

№п/п Об’єкт  нерухомого  майна Власник, керівник              Адреса
1 Житловий  будинок ОСББ « ОВК-58»

Власова Т.О.
вул. Перемоги, 58

2 Житловий будинок ОСББ «15 плюс»
Кондратенко Т.А.

вул. Перемоги, 58-а

3 Колишній будинок відпочинку
локомотивних бригад

ТУ БМЕС вул. Перемоги, 60

4 Житловий будинок ОСББ «60 квартал»
Гідулян І.С.

вул. Перемоги, 60-а

5 Земельна ділянка (для
будівництва індивідуальних
гаражів)

Гр.Денисенко       Олена
Сергіївна

вул.Перемоги, 60-а гараж
50-г

6 Житловий будинок ОСББ «60 КВАРТАЛ»
Гідулян І.С.

вул. Перемоги,60б

Комісія :                                                                                                           Ружанська А.В.

                                                                                                                          Тертична О. А.

                                                                                                                          Хрущ І.В
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