
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «12»  січня 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 35 

 
 

Про зміну адреси житлового будинку № 47 по 

вул. Котляревського в м. Біла Церква у зв’язку з 

його поділом на окремі об’єкти нерухомого майна 

 

Розглянувши подання управління містобудування та архітектури Білоцерківської 

міської ради від 31 грудня 2020 року №2193/01-06, заяву гр. Сільніченка І.В, Сільніченка Ю.В., 

Сільніченка В.В. від 29 грудня 2020 року №15.1-07/5917, Висновок щодо технічної 

можливості поділу житлового будинку № 47 по вул. Котляревського в м. Біла Церква 

Київської області від 04 листопада 2020 року, виданий ФОП Катюк Олександром Ігоровичем, 

Договір про поділ житлового будинку, посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського 

міського нотаріального округу Київської області Цвинтарною І.О. від 24 листопада 2020 року 

за реєстровим № 2619, відповідно до статей  31, 37, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 263-265 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», 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. Змінити адресу житлового будинку №47 по вул. Котляревского в м. Біла Церква, у 

зв’язку з його поділом, відповідно до Висновку щодо технічної можливості поділу житлового 

будинку №47 по вул. Котляревського в м. Біла Церква Київської області від 04 листопада 2020 

року, виданого ФОП Катюк Олександром Ігоровичем, та Договору про поділ житлового 

будинку, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального 

округу Київської області Цвинтарною І.О. від 24 листопада 2020 року за реєстровим №2619, 

шляхом присвоєння наступних адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна:  

1.1 Житловому будинку загальною площею 24,3 кв.м., що належить гр. Сільніченку 

Владиславу Володимировичу, та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

3210300000:03:009:0312, адресу: № 47 вул. Котляревського в м. Біла Церква Київської області. 

1.2 Житловому будинку загальною площею 52,2 кв.м., що належить гр. Сільніченку 

Ігорю Володимировичу, Сільніченку Юрію Володимировичу, та розташований на земельній 

ділянці з кадастровим номером 3210300000:03:009:0311, адресу: № 47-А по 

вул. Котляревського в м. Біла Церква Київської області. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Усенка О.П. 

 

 

Міський голова                                            Геннадій ДИКИЙ 
 


