ДОВГИНЦІВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
12.07.2021

м. Кривий Ріг

№ 299

┌Про впорядкування адресного┐
господарства
Розглянувши заяву ******, за дорученням якого діє ******, щодо
присвоєння поштової адреси об’єкту будівництва: «Реконструкція квартири,
приміщення якої переведені в нежитлові під офіс за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вулиця Соборності, будинок 73, квартира 23», після
отримання права на виконання будівельних робіт, а саме: повідомлення про
початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків
(відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про
зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з
незначними наслідками (СС1), зареєстрованого відділом з питань державного
архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради 01
грудня 2020 року за № ДП051201201111, враховуючи надані правоустановчі
документи та фактичне розташування, керуючись рішеннями Криворізької
міської ради від 30.06.2020 № 4775 «Про внесення змін до рішення міської ради
від 26.02.2020 № 4520 «Про затвердження Переліку адміністративних, інших
публічних послуг, що надаються через Центр адміністративних послуг «Віза» у
новій редакції», від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних
у місті рад та їх виконавчих органів» зі змінами, розпорядженням голови
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 19.05.2016 № Р223/0/3-16 «Про перейменування топонімів у населених пунктах області»,
виконком районної в місті ради вирішив:
1. Присвоїти поштову адресу:
– вулиця Соборності, будинок № 73, приміщення № 125 – об’єкту
будівництва «Реконструкція квартири, приміщення якої переведені в нежитлові
під офіс за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Соборності,
будинок 73, квартира 23», після отримання права на виконання будівельних
робіт.
2. ****** звернутися з даним рішенням до суб’єкта державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно для внесення відповідних змін до записів
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на завідувача відділу з
земельних питань та будівництва Бондар Л.В.
Голова районної в місті ради

Ігор Ратінов

