
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від “30 ”  серпня 2011 року № 871

м. Кіровоград

Про проведення обліку 
будівель

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, ст. 30, 59 Закону України  
“Про  місцеве  самоврядування  в Україні”, розглянувши    заяви громадян 
міста про проведення обліку будівель у зв’язку з  проведенням реконструкції 
та будівництва, виконком  Кіровоградської  міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Провести облік будівель як таких, що збудовані відповідно до дер-
жавних будівельних норм, стандартів і правил:

добудови літ. “а1” до житлового будинку, гаража - сараю “Ф”,
збудованих Владіміровою Валентиною Іллівною за адресою: м. Кіровоград,
вул. 20 років міліції, 57/15;

реконструйованого  житлового будинку літ. “Аа”, відкритої веранди 
літ.  “Н”,  літньої кухні літ. “М”,  збудованих Степановою Ніною Василівною 
за адресою: м. Кіровоград,  вул. Робоча, 1; 

добудови   літ.   “а4”  до     житлового   будинку,     збудованої
Ревякіною Любов’ю Хомівною за адресою: м. Кіровоград,  вул. Ушакова, 93;

добудови літ. «а5», добудови літ. «в», гаража літ. «О1»,  збудованих 
Кременецькою Валентиною Іванівною, Кременецьким Віктором 
Григоровичем,     Кременецьким   Віталієм     Вікторовичем    за     адресою: 
м. Кіровоград,  вул. Павлика Морозова, 17;

добудови літ. «а3» до житлового будинку, гаража-сараю літ. «К», 
збудованих Теслею Валентиною Михайлівною за адресою: м. Кіровоград,  
вул. Кіровоградська, 25;

сараю літ. “Ж”, збудованого   Іпатовою Валентиною Олексіївною за 
адресою: м. Кіровоград,  вул. Острівська, 21;

гаража літ. “М”, збудованого   Кондратьєвим Миколою Сергійовичем 
за адресою: м. Кіровоград,  вул. Леніна, 98/15;

реконструйованого  житлового будинку літ. “АА1аа1” з добудовою    
літ. “а4”, гаража літ. “Х”, сараю літ. “Х1”, збудованих Садиченко Світланою 
Олександрівною за адресою: м. Кіровоград,  Покровська, 39/156; 



2
добудови   до житлового будинку,  збудованої   Бортковим    Анатолієм 

Корнійовичем,     Бортковою       Людмилою      Миколаївною    за     адресою: 
м. Кіровоград,  вул. Володарського, 28/23.

2. Управлінню   містобудування    та    архітектури     направити     дане
рішення  до   ОКП   “Кіровоградське     обласне    об’єднане   бюро   технічної        
інвентаризації”  для  внесення відповідних змін в облікові документи.

Міський голова  О.Саінсус

Якименко
24-95-85


