
 
 

УКРАЇНА 
 

Управління містобудування, архітектури та земельних відносин 

виконавчого комітету 

Бердичівської міської ради 

               13300 , Житомирська область, м. Бердичів, Центральна площа, 1,  телефон 2-71-66  
 

 

НАКАЗ 

від 27.07.2020р.                                                                                      № 28 

 

Про зміну адреси  

об’єкта нерухомого майна 

 

Розглянувши заяву № М-262 від 23.07.2020 та документи громадян: 

М……… О.А., Н……… Л.С., Г……. Н.Ф., Т……… З.Є. щодо присвоєння 

(впорядкування) адреси об’єкту нерухомого майна, на підставі «Тимчасового 

порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 367, враховуючи пропозиції 

робочої групи з розгляду питань щодо присвоєння адрес об’єктам будівництва 

та об’єктам нерухомого майна згідно Рішення від 20.12.2019 № 384 «Про 

визначення уповноваженого органу з присвоєння адрес» та Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

  1. Присвоїти (впорядкувати) адресу: м. Бердичів, вул. Ш………,23/14, 

об’єкту нерухомого майна (одноповерховому житловому будинку по вул. 

Ш…………,23/14, 23/24) загальною площею 254,1 кв.м, житловою площею – 

148,5 кв.м, що належить громадянам: М……… О. А.-10/100 частин житлового 

будинку на підставі договору дарування від двадцять дев’ятого червня тисяча 

дев’ятсот вісімдесят третього року за р.№1-….9, Н…. (Ш….) Л. С.-26/100 

частин житлового будинку на підставі договору дарування від тринадцятого 

грудня тисяча дев’ятсот вісімдесят п’ятого року за р.№2-…3, Г…… Н.Ф.-42/100 

частин житлового будинку на підставі свідоцтва про право на спадщину від 

дев’ятого лютого дві тисячі сьомого року за р.№4-…6, Т….. З. Є.-22/100 частин 

житлового будинку на підставі договору купівлі-продажу від десятого вересня 

дві тисячі сьомого року за р.№….8.  

  2.     Рекомендувати: 

- КП « Бердичівське міжміське бюро технічної інвентаризації» 

внести зміни щодо адреси в матеріали технічної інвентаризації;  



- власникам об’єкта нерухомого майна громадянам :Г….. Н.Ф.,          

Т…… З.Є., внести відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень; 

- громадянам: М………. О.А., Н……. Л.С., Г……. Н.Ф., Т…… З.Є., 

установити на фасаді будинку покажчик назви вулиці, номер будинку згідно з 

новою адресою. 

 

 

Начальник УМАЗВ, 

головний архітектор                                                                        О.М. Повійчук 
 


