
 

У К Р А Ї Н А 
   

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

  від  17 квітня 2012 року                                                        № 289 
 
                                                     м. Кіровоград 
 
Про внесення змін до рішень 
виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 9 червня 2009 року № 749,  
від 8 листопада 2010 року № 1052 
 
         Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 60 Закону України  
"Про місцеве самоврядування в Україні",   беручи до уваги клопотання 
комунального  ремонтно-експлуатаційного   підприємства  № 6 від   
13.03.2012 р. № 146, 147, 148,  виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради  
 

В И Р І Ш И В: 

          1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 9 червня 2009 року № 749  «Про затвердження нової 
нумерації квартир житлового будинку по вул. Радянській, 4», а саме: 
виключити зі списку нової  нумерації квартир житлового будинку по          
вул. Радянській, 4 пункти з квартирами 239, 240, 134,135 та викласти їх в 
новій редакції, що додається. 

2. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1 та 16 додаткового 
списку  до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від     
8 листопада 2010 року № 1052  «Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 9 червня 2009 року № 749». 
 
 
 
Міський голова                                                                                        О.Саінсус 
 
 
Бурченко 
228687 
 

          



 
 
                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                              рішенням виконавчого комітету 
                                                                              Кіровоградської міської ради 
                                                                              від «__» ___________ 2012 року 
 №___ 

 

 
ДОДАТКОВИЙ СПИСОК 

нової нумерації квартир житлового будинку 
 по вул. Радянській, 4 

  

№ 
з\п 

Нова нумерація 
квартир 

та житлова площа 

Перелік приміщень  за старою 
нумерацією гуртожитку, що увійшли 

до нової квартири 

Примітка 

1 2 3 4 
1. № 134 - 27,0 кв.м кімн.183,184+  1/2 секції – 10,6 кв.м  
2. № 135 - 15,6 кв.м кімн. 185,186     
3.  № 238 - 14,56 кв.м кімн. 301 +1/2 секції спільного 

користування з кв.239 - 6,1 кв.м 
 

4. № 239 - 20,24 кв.м кімн. 302, 303 + 1/2 секції спільного 
користування з кв. 238 – 6,1 кв.м 

 

 

 

 

 

Начальник Головного управління 
житлово-комунального господарства                                        О. Головченко 
 
 


