
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 25 жовтня 2022 року                                                               № 3133-33-VIII                                                                                                                                       
                                                  

 

Про поділ частини житлової будівлі (гуртожитку) загальною 

площею 629,70 кв.м. (приміщення ІІІ-го поверху) за адресою: 

Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом-Алейхема, 

будинок №82, приміщення №3 на відокремлені кімнати 

 

Розглянувши подання міського голови Дикого Г.А., відповідно до статті 25, частини 

п’ятої статті 59, частини п’ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи Висновок щодо технічної можливості поділу частини житлової 

будівлі (гуртожитку) приміщення №3 по вулиці Шолом-Алейхема, будинок 82 в місті Біла 

Церква від 27 листопада 2022 року №1081/1, з метою здійснення поділу частини житлової 

будівлі (гуртожитку) загальною площею 629,70 кв.м. (приміщення ІІІ-го поверху) за адресою: 

Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом-Алейхема, будинок №82, приміщення №3 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, міська рада вирішила: 

1. Поділити частину житлової будівлі (гуртожиток) загальною площею 629,70 кв.м. 

(приміщення ІІІ-го поверху) за адресою: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом-

Алейхема, будинок №82, приміщення №3 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна – 

449575132103), на відокремлені кімнати, а саме: 

1.1. кімнату №301 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 16,90 кв.м., житловою площею – 16,90 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/16,90 кв.м. житлова кімната; 

1.2. кімнату №302 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,20 кв.м., житловою площею – 17,20 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,20 кв.м. житлова кімната; 

1.3. кімнату №303 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,30 кв.м., житловою площею – 17,30 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,30 кв.м. житлова кімната; 

1.4. кімнату №304 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,30 кв.м., житловою площею – 17,30 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,30 кв.м. житлова кімната; 

1.5. кімнату №305 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 16,90 кв.м., житловою площею – 16,90 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/16,90 кв.м. житлова кімната; 

1.6. кімнату №306 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 16,80 кв.м., житловою площею – 16,80 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/16,80 кв.м. житлова кімната; 

1.7. кімнату №307 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 34,70 кв.м., житловою площею – 34,70 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,40 кв.м. житлова кімната, 2/17,30 кв.м. житлова 

кімната; 
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1.8. кімнату №308 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,30 кв.м., житловою площею – 17,30 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,30 кв.м. житлова кімната; 

1.9. кімнату №309 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,30 кв.м., житловою площею – 17,30 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,30 кв.м. житлова кімната; 

1.10. кімнату №310 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,30 кв.м., житловою площею – 17,30 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,30 кв.м. житлова кімната; 

1.11. кімнату №311 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,10 кв.м., житловою площею – 17,10 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,10 кв.м. житлова кімната; 

1.12. кімнату №312 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 16,70 кв.м., житловою площею – 16,70 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/16,70 кв.м. житлова кімната; 

1.13. кімнату №313 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,50 кв.м., житловою площею – 17,50 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,50 кв.м. житлова кімната; 

1.14. кімнату №314 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,40 кв.м., житловою площею – 17,40 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,40 кв.м. житлова кімната; 

1.15. кімнату №315 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,50 кв.м., житловою площею – 17,50 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,50 кв.м. житлова кімната; 

1.16. кімнату №316 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,30 кв.м., житловою площею – 17,30 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,30 кв.м. житлова кімната; 

1.17. кімнату №317 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,50 кв.м., житловою площею – 17,50 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,50 кв.м. житлова кімната; 

1.18. кімнату №318 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 18,60 кв.м., житловою площею – 18,60 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/18,60 кв.м. житлова кімната; 

1.19. кімнату №319 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 16,90 кв.м., житловою площею – 16,90 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/16,90 кв.м. житлова кімната; 

1.20. кімнату №320 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,10 кв.м., житловою площею – 17,10 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,10 кв.м. житлова кімната; 

1.21. кімнату №321 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,20 кв.м., житловою площею – 17,20 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,20 кв.м. житлова кімната; 

1.22. кімнату №322 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,50 кв.м., житловою площею – 17,50 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,50 кв.м. житлова кімната; 

1.23. кімнату №323 в гуртожитку по вулиці Шолом-Алейхема, будинок №82 в місті Біла 

Церква, Київська область, загальною площею – 17,40 кв.м., житловою площею – 17,40 кв.м., 

складається з наступних приміщень: 1/17,40 кв.м. житлова кімната. 

2. Місця загального користування: сходові клітки, коридор, санвузли, кухні, загальною 

площею – 239,30 кв.м. (приміщення ІІІ-го поверху) за адресою: Київська область, місто Біла 

Церква, вулиця Шолом-Алейхема, будинок №82, приміщення №3, в загальному користуванні. 

3. Управлінню комунальної власності та концесії Білоцерківської міської ради 

виготовити окремі технічні паспорти на відокремлені кімнати та провести реєстрацію права 

власності на відокремлені кімнати в органах державної реєстрації. 
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4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань інвестицій, 

регуляторної політики, транспорту і зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку 

підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового 

комплексу. 

 

 

Міський голова         Геннадій ДИКИЙ 


