
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 15 грудня 2021 року                          м. Біла Церква                                                № 847 

 

Про зміну адреси житлового будинку № 32 по вул. 

Гетьмана Сагайдачного 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 03 грудня 2021 року № 1858/01-07, заяву гр. Мілонової 

Олени Володимирівни та гр. Мілонової Тетяни Олександрівни від 19 жовтня 2021 року 

№15.1-07/5112, Договір про поділ житлового будинку, посвідчений приватним нотаріусом 

Білоцерківського районного нотаріального округу Київської області Цвинтарною І.О. від 09 

жовтня 2021 року за реєстровим № 3116, Висновок щодо технічної можливості поділу 

об’єкта нерухомого майна, виданий Товариством з обмеженою відповідальністю 

«АРМОВІРБУД» (інженером з інвентаризації нерухомого майна Горбуновим В.М., 

кваліфікаційний сертифікат серії  АЕ № 001554) від 22 квітня 2021 року за № 716, 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 № 32 по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Біла 

Церква Київської області, у зв’язку з його поділом відповідно до Договору про поділ 

житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Білоцерківського районного 

нотаріального округу Київської області Цвинтарною І.О. від 09 жовтня 2021 року за 

реєстровим № 3116 та Висновку щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого 

майна, виданого Товариством з обмеженою відповідальністю «АРМОВІРБУД» (інженером з 

інвентаризації нерухомого майна Горбуновим В.М., кваліфікаційний сертифікат серії  АЕ № 

001554) від 22 квітня 2021 року за № 716, шляхом присвоєння наступних адрес 

новоутвореним об’єктам нерухомого майна:  

1.1. блокованому житловому будинку загальною площею 213,90 кв.м., що належить гр. 

Мілоновій Тетяні Олександрівні, та розташований на земельній ділянці з кадастровим 

номером 3210300000:03:020:0131, адресу: № 32-А по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Біла 

Церква Київської області; 

1.2. блокованому житловому будинку загальною площею 155,4  кв.м., що належить гр. 

Мілоновій Олені Володимирівні, та розташований на земельній ділянці з кадастровим 
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номером 3210300000:063:020:0107, адресу: № 32 по вул. Гетьмана Сагайдачного в м. Біла 

Церква Київської області. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Усенка О.П. 

 

 

Міський голова                                            Геннадій ДИКИЙ 

 

 


