
Проєкт рішення 

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від «12» листопада 2021 р.                    м. Біла Церква                                         № 816 

 

Про зміну адреси житлового будинку № 74 по вул. Січових 

стрільців 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 08 листопада 2021 року № 1673/01-07, заяви гр. Харитинської 

Лідії Степанівни від 26 жовтня 2021 року № 15.1-07/5238, гр. Шкабури Наталії Леонідівни від 

26 жовтня 2021 року № 15.1-07/5239, Висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта 

нерухомого майна, виданий ФОП  Білик Андрієм Васильовичем (інженером з інвентаризації 

нерухомого майна, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 002294) від 24 вересня 2021 року 

за № 3, Договір про поділ житлового будинку, посвідчений приватним нотаріусом 

Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Цвинтарною І.О. від            

30 січня 2021 року за реєстровим № 249 та Додаткову угоду про внесення змін до даного 

Договору про поділ житлового будинку за реєстровим № 2960, 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 № 74 по вул. Січових стрільців в м. Біла Церква 

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

поділу об’єкта нерухомого майна, виданого ФОП  Білик Андрієм Васильовичем (інженером з 

інвентаризації нерухомого майна, кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 002294) від                  

24 вересня 2021 року за № 3, Договору про поділ житлового будинку, посвідченого приватним 

нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області Цвинтарною 

І.О. від 30 січня 2021 року за реєстровим № 249 та Додаткової угоди про внесення змін до 

даного Договору про поділ житлового будинку за реєстровим № 2960, шляхом присвоєння 

наступних адрес новоутвореним об’єктам нерухомого майна:  

1.1. блокованому житловому будинку (з відповідними господарськими будівлями та 

спорудами) загальною площею 117,80 кв.м., що належить гр. Харитинській Лідії Степанівні, 

та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3210300000:04:025:0112, 

адресу: № 74-А по вул. Січових стрільців в м. Біла Церква Київської області; 

1.2. блокованому житловому будинку (з відповідними господарськими будівлями та 

спорудами) загальною площею 79,60 кв.м., що належить гр. Шкабурі Наталії Леонідівні, та 

розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 3210300000:04:025:0029, адресу: 

№ 74 по вул. Січових стрільців в м. Біла Церква Київської області. 

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

 

Міський голова                                            Геннадій ДИКИЙ 


