
 
 

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 07.02.2020р.                                                                                           №14 

 

Про зміну адреси  

об’єкта нерухомого майна 

 

Розглянувши заяву від 07.02.2020 та документи гр. К… О.М. та К… В.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», 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 адресу: м. Бердичів, пров. Г…, 9-б, об’єкту нерухомого 

майна (частині житлового будинку зблокованого типу по                                             

пров. Г…, 9) який складається з приміщень: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5,   2-6, 2-7, 2-8, 

загальною площею – 53,2 кв.м, житловою площею – 31,5 кв.м, що становлять 

50/100 ідеальної частки житлового будинку та належать гр.: К… О… М…,    

К… В… О… на підставі Свідоцтва про право власності на житло, від 

14.02.2013 (Свідоцтво видане згідно з розпорядженням (наказом) від 15.01.2013 

№ 20420), відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 

18587076 від 04.03.2014, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

306381518…, а також згідно технічного паспорта виданого КП «Бердичівське 

міжміське бюро технічної інвентаризації» від 24.09.2013,  р.№ 102.... 

2. Власникам об’єкта нерухомого майна гр. К… О.М. та                       

К… В.О. внести відповідні зміни до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

3. Рекомендувати гр. К… О.М. та К… В.О., установити на фасаді 

будинку покажчик назви вулиці та номер будинку згідно з новою адресою. 

Начальник управління ЖКГ МА                                               О.М. Повійчук 
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