
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 28 квітня 2020 року                              м. Біла Церква                                            № 235 

 

Про зміну адреси об’єкта нерухомого майна у зв’язку 

з його поділом за заявою гр. Литвинського О.В. 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради від 27 квітня 2020 року № 429/01-06 та заяву гр. Литвинського Олександра 

Володимировича від 27 квітня 2020 року №15.1-07/1700, Висновок щодо технічної 

можливості поділу об’єкта нерухомого майна, виданий інженером з інвентаризації нерухомого 

майна Веровенко Оленою Юріївною від 21 квітня 2020 року за № 4, відповідно до ст. ст. 31, 

37, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про 

містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 

2011 року №559, Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 367, Інструкції щодо проведення 

поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом 

Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18 червня 2007 року 

№55,  Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, 

затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики 

України від 24 травня 2001 року №127 зі змінами та доповненнями, виконавчий комітет 

міської ради вирішив:   

 

1. У зв’язку з поділом нежитлових будівель літ. «А», «Б-2», «В», «Г», що 

розташовані по вул. Глиняна, 13 в м. Біла Церква, на два окремі об’єкти нерухомого майна, 

відповідно до Висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна, 

виданого інженером з інвентаризації нерухомого майна Веровенко Оленою Юріївною від 

21 квітня 2020 року за №4:  

 

1.1.  нежитловим будівлям літ. «А» (господарський блок з гаражем) загальною 

площею 60,9 кв.м., літ. «Б-2» (склад) загальною площею 332,1 кв.м., присвоїти адресу: №13-А 

по вул. Глиняна в м. Біла Церква Київської області; 

 

1.2.  нежитловим будівлям  літ. «А» загальною площею 631,6 кв.м., літ. «В» (гараж) 

загальною площею 89,4 кв.м., літ. «Г» (гараж) загальною площею 41,8 кв.м., залишити адресу: 

№13 по вул. Глиняна в м. Біла Церква Київської області. 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                         Геннадій ДИКИЙ 


