
 
 

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 

від15.11.2019р.                                                                                  №114 

 

Про зміну адреси  

об’єкту нерухомого майна 

 

Розглянувши заяву та документи гр. Д… В.Ю., який є уповноваженим на 

підставі Довіреності від 24.09.2019 серія та номер: … 811850, р.№ 2…                   

гр. Д… О.О., 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 27.03.2019 № 367 та Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Присвоїти адресу: м. Бердичів, вул. Ч…, 63-А об’єкту нерухомого 

майна – нежитлові будівлі та споруди: вартова літ. А заг. пл. - 7,9 кв.м; склад - 

навіс літ. Б, заг. пл. - 247,9 кв.м; склад літ. Г заг. пл. - 17,4 кв.м; склад цементу 

літ. Д заг. пл. - 12,1 кв.м; цех з виготовлення піноблоків та пам’ятників з 

мармурової крихти літ. Ж заг.пл. - 306,9 кв.м; склад літ.Є заг.пл.- 140,7 кв.м; 

склад літ. З-1 заг. пл. 201,1 кв.м; гараж літ. І-1 заг. пл. - 140,8 кв.м; 

адміністративно- побутова будівля літ. К-1 заг. пл. - 96,5 кв.м; будівля вартової 

літ. Л-1 заг.пл. - 72,3 кв.м, що розташовані в м. Бердичеві, Житомирської 

області по вул. Ч…, 63, і належать гр. Д… О… О… на підставі Договору 

дарування від 24.09.2019 серія та номер: … 811849,         р.№ 2…, відповідно до 

витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності, індексний номер витягу 182254173 від 24.09.2019, 

реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1921739318104, місце 

розташування об’єкта: кадастровий номер - 1810400000:01:007:0…. 

2. Власнику об’єкта нерухомого майна гр. Д… О.О. внести відповідні 

зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

 



3. Рекомендувати гр. Д… О.О. установити на головній будівлі об’єкта 

нерухомого майна номерний знак згідно з новою адресою. 

 

 

Начальник управління ЖКГ МА                                             О.М. Повійчук 


