
 
 

УКРАЇНА 
         Управління житлово-комунального господарства, 

містобудування та архітектури  
Бердичівської міської ради 

 

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

_____________________________________________________________________________________________ 

НАКАЗ 

від 14.02.2020 р.                                  № 9 

Про зміну адреси 

об’єкта нерухомого майна 

 

Розглянувши звернення мешканців житлового будинку по                          

вул. Є…, 120, 120/1, 122, з метою впорядкування нумерації об’єктів 

нерухомого майна, враховуючи листи КП МБТІ від 08.10.2019 № 562 та           

МК ВЖРЕП №7 від 12.02.2020 № 75, 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», 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»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Присвоїти (впорядкувати) адресу: м. Бердичів,                                      

вул. Є…, 120, об’єкту нерухомого майна, (триповерховому, 

багатоквартирному житловому будинку (21 квартира), з нежитловими 

приміщеннями, розташованими на першому поверсі, за адресою: м. Бердичів, 

вул. Є…, 120, 120/1, 122) загальною площею - 2250,4 кв.м, житловою 

площею - 1015,2 кв.м. Будинок зі всіма зручностями, стіни - цегляні, 

фундамент - стрічковий бутовий, перегородки - цегляні, перекриття - 

дерев’яні балки з підшивкою.  

2. Рекомендувати: 

- КП МБТІ внести зміни щодо адреси в матеріали технічної 

інвентаризації; 

- власникам житлових та нежитлових приміщень об’єкта, 

зазначених в п.1, внести відповідні зміни в документи, що посвідчують право 

власності, згідно чинного законодавства та впорядкувати паспортні 

документи в частині реєстрації місця проживання. 

3. Доручити головному спеціалісту відділу житлового господарства 

УЖКГ МА Крикун І.І. довести даний наказ до відома: 

- КП МБТІ; 

- Державної виконавчої служби; 



- МК ВЖРЕП № 7; 

- відділу з питань державної реєстрації виконкому Бердичівської 

міської ради; 

- відділу Держаного реєстру виборців виконкому Бердичівської 

міської ради; 

- власників житлових та нежитлових приміщень будинку; 

- державної нотаріальної контори. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного 

спеціаліста відділу житлового господарства УЖКГ МА - Крикун І.І. 

 

 

 

В.о. начальника управління ЖКГ МА     В.В.Подойніцина 
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