
 
 

УКРАЇНА 
 

Управління житлово – комунального господарства,  

містобудування та архітектури виконавчого комітету 

 Бердичівської міської ради 
 

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

 

НАКАЗ 

від 15.11.2019 р.                                                                  № 110 

 

Про присвоєння адрес  

об’єктам будівництва та  

об’єктам нерухомого майна 

 

 

     Розглянувши заяви та документи громадян І… Т.М., І… О.М. 

щодо присвоєння адреси об’єкту нерухомого майна, на підставі 

«Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 

майна» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 

березня 2019 року № 367 та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

1. Присвоїти адресу: м. Бердичів, вул. Л…, 53, кв. 1 об’єкту 

нерухомого майна (частині житлового будинку (58/100), по вул. 

Л…, 53) який складається з приміщень: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 

загальною площею 67,3 кв.м., сарай – гараж Б-1; погріб під 

частиною господарської будівлі літ. Б-1 п/д; сарай літ.               

Ж-1; літня кухня літ. В-1; туалет літ. Г-1, та належить                            

гр. І… О… М… на підставі договору про поділ спільного майна 

подружжя, серія та номер: … 900763 від 03.07.2019, р.№ 3… та 

відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний 

номер витягу 172456851 від 03.07.2019р.,  реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна: 1829157818104, місце розташування 

об’єкта: кадастровий номер - 1810400000:01:032:0…. 



2. Присвоїти адресу: м. Бердичів, вул. Л…, 53, кв. 2 об’єкту 

нерухомого майна (частині житлового будинку (42/100), по    

вул. Л…, 53) який складається з приміщень: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4,             

2-5, 2-6 загальною площею 62,0 кв.м, літня кухня літ. Д-1; погріб 

під частиною господарської будівлі літ. Д-1п/д; вхід до підвалу 

літ. д-1, та належить гр. І… Т… М… на підставі договору про 

поділ спільного майна подружжя, серія та номер: … 900763 від 

03.07.2019, р.№ 3492 та відповідно до витягу з Державного 

реєстру речових прав на  нерухоме майно про реєстрацію права 

власності, індексний номер витягу 172462846 від 03.07.2019 р., 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1829157818104, 

місце розташування об’єкта: кадастровий номер-

1810400000:01:032:0…. 

3. Власникам об’єкта нерухомого майна (громадянам: І… Т.М.,   

І… О.М.) внести відповідні зміни до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

4. Зобов’язати громадян: І… Т.М., І… О.М., установити на 

будинку номерні знаки згідно з новими адресами. 

 

 

Начальник управління ЖКГ МА                              О.М. Повійчук 

 

 

 


