
 

Р І  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ  

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від " 13 "  серпня  2019 року        № 452 

 

 

 

Про внесення змін до рішення 

Виконавчого комітету Міської ради  

міста Кропивницького  

від 29 травня 2019 року № 311  

«Про присвоєння номера *  

жилому приміщенню 

у будинку по вул. ***, *  

у м. Кропивницькому» 

 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 60 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги заяву  

гр. *** від 24 травня 2019 року, Виконавчий комітет Міської ради міста 

Кропивницького 

 

В И Р І Ш И В: 

 

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Міської ради  

міста Кропивницького від 29 травня 2019 року № 311 «Про присвоєння  

номера * жилому приміщенню у будинку по вул. ***, * у м. Кропивницькому», 

а саме: номер квартири * замінити на *. 

 

  

 

Міський голова                    А.РАЙКОВИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетяна Шпильова 22 86 87 



 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від "29 "  травня 2019 року         № 311 

 

 

 

Про присвоєння номера * 

жилому приміщенню у будинку 

за адресою: вул. ***, *,  

* у м. Кропивницькому 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, підпунктом 5  

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

статтею 152 Житлового кодексу Української РСР, відповідно до Правил 

утримання жилих будинків і прибудинкових територій, затверджених наказом 

Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства  

від 17 травня 2005 року № 76, враховуючи клопотання комунального 

підприємства «Житлово-експлуатаційна організація № 4» Міської ради міста 

Кропивницького» від 15 квітня 2019 року № 05-177, рішення Виконавчого 

комітету Міської ради міста Кропивницького від 26 лютого 2019 року № 115 

«Про переведення нежилого приміщення по вул. ***, *, * у м. Кропивницькому 

до категорії жилих», заяву гр. *** від 16 квітня 2019 року, Виконавчий комітет 

Міської ради міста Кропивницького 
 

В И Р І Ш И В: 

 Присвоїти номер * жилому приміщенню у будинку за адресою:                        

вул. ***, *, * у м. Кропивницькому, яке належить гр.  ***  згідно  з                  

договором купівлі-продажу нежитлового приміщення по вул. ***, *, *                         

від 10 лютого 2003 року. 

 

 

 

Секретар міської ради                    А.ТАБАЛОВ 

 

 

 

 

 
Тетяна Шпильова 22 86 87 
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