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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "12 "  листопада 2019 року        № 624 

 

 

Про присвоєння номерів 

квартирам у будинку  

по ***, * 

у місті Кропивницькому 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктами 5, 10 

пункту «б» статті 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи заяви гр. ***., ***., ***., ***., ***., *** від 23 вересня 2019 року, 

висновки щодо технічної можливості виділу в натурі частки з об'єктів 

нерухомого майна від 27 серпня 2019 року, Виконавчий комітет Міської ради 

міста Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

  Присвоїти номери часткам будинку по ***, * у місті Кропивницькому, а 

саме:  

  9/50 часткам загальною площею 34,8 кв. м, які належать *** згідно з 

договором купівлі-продажу від 06 березня 2019 року № 110, номера *;  

 9/50 часткам загальною площею 34,7 кв. м, які належать *** згідно з 

договором купівлі-продажу від 12 червня 2019 року № 453, номера *; 

 4/25 часткам загальною площею 30,4 кв. м, які належать *** згідно з 

договором купівлі-продажу від 30 липня 2019 року № 615,  

номера *; 

 4/25 часткам загальною площею 30,2 кв. м, які належать *** згідно з 

договором купівлі-продажу від 30 липня 2019 року № 615, номера *; 

 9/50 часткам загальною площею 34,8 кв. м, які належать *** згідно з 

договором купівлі-продажу від 11 квітня 2019 року № 261, номера *; 

  7/50 часткам загальною площею 28,4 кв. м, які належать *** згідно з 

договором купівлі-продажу від 20 серпня 2019 року № 659, номера *. 

  

  

  

Міський голова           Андрій РАЙКОВИЧ 
 
 

Тетяна Шпильова 22 86 87 
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