
  

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від " ____ " ________________ 2022 року       № _______ 

 

 

Про внесення змін до рішення  

Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради  

від 07 жовтня 2021 року № 662 

«Про присвоєння єдиного номера 1  

квартирі номер 1 та 9/25 часткам  

квартири номер 7 у будинку  

по вул. ***, * 

у місті Кропивницькому» 
 

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

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

враховуючи заяву гр. ***. від 05 квітня 2022 року, Виконавчий комітет 

Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

  Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської 

ради від 07 жовтня 2021 року № 662 «Про присвоєння єдиного номера 1 

квартирі номер 1 та 9/25 часткам квартири номер 7 у будинку по  

вул. ***, * у місті Кропивницькому» та викласти його у новій редакції: 

«Присвоїти єдиний номер 1 квартирі номер 1 та 9/25 часткам  

квартири № 7 загальною площею 8,60 кв. м у будинку по вул. ***, *  

у місті Кропивницькому, які належать гр. ***. згідно з договором  

купівлі-продажу від 03 березня 2003 року № 5-387 та договором дарування  

від 17 червня 2021 року № 820 відповідно, і залишити номер 7 16/25 часткам 

квартири № 7 загальною площею 15,50 кв. м вищезазначеного житлового 

будинку, які належать гр. *** згідно з договором дарування  

від 17 серпня 2017 року № 2243.». 

 

 

 

Секретар міської ради             Олег КОЛЮКА 

 
 
 
 

Тетяна Шпильова 35 83 62 
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