
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «02» листопада 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 778 

 

 

Про зміну адреси житлового будинку № 58 по пров. Професора Голуба 

перший в м. Біла Церква Київської області у зв’язку з його поділом на окремі 

об’єкти нерухомого майна 

 

Розглянувши пояснювальну записку управління містобудування та архітектури 

Білоцерківської міської ради від 28 жовтня 2021 року № 1639/01-07, заяву гр. Герасименко 

Лариси Михайлівни, гр. Герасименка Миколи Петровича від 07 жовтня 2021 року                                       

№ 15.1-07/4849, заяву компетентним органам гр. Герасименко Лариси Михайлівни та                 

гр. Герасименка Миколи Петровича, посвідчену приватним нотаріусом Білоцерківського 

районного нотаріального округу Київської області Дерун К.А., зареєстровану в реєстрі за          

№ 2590, 2591, Декларацію про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстровану Відділом 

державного архітектурно-будівельного контролю Білоцерківської міської ради від 24 липня 

2020 року № КС161200724770, Висновок щодо технічної можливості поділу житлового 

будинку № 58 по пров. Професора Голуба перший в м. Біла Церква Київської області, виданий 

ФОП Кириченком М.П. (кваліфікаційний сертифікат серії  АЕ № 003040) від 04 жовтня         

2021 року, 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, Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, 

об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від             

07 липня 2021 року № 690, 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 № 58 по пров. Професора Голуба перший в м. Біла 

Церква Київської області, у зв’язку з його поділом відповідно до Висновку щодо технічної 

можливості поділу житлового будинку, виданого ФОП Кириченком М.П. (кваліфікаційний 

сертифікат серії АЕ № 003040) від 04 жовтня 2021 року та Декларації про готовність об’єкта 

до експлуатації, зареєстрованої Відділом державного архітектурно-будівельного контролю 

Білоцерківської міської ради від 24 липня 2020 року № КС161200724770, шляхом присвоєння 

наступних адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна:  

1.1. блокованому житловому будинку загальною площею 57,4 кв.м., що належить на 

праві спільної часткової власності гр. Герасименко Ларисі Михайлівні, гр. Герасименку 

Миколі Петровичу, та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

3210300000:04:040:0205, адресу: № 58 по пров. Професора Голуба перший в м. Біла Церква 

Київської області; 

1.2. блокованому житловому будинку загальною площею 61,1 кв.м., що належить на 

праві спільної часткової власності гр. Герасименко Ларисі Михайлівні, гр. Герасименку 

Миколі Петровичу, та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 

3210300000:04:040:0204, адресу: № 58-А по пров. Професора Голуба перший в м. Біла Церква 

Київської області. 



  

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Усенка О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                             Геннадій ДИКИЙ   


	Білоцерківська міська рада

