
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
18.12.2020                                                                                                 № 118  
 
Про зміну адреси об’єкта 
нерухомого майна 

 
Керуючись статтями 328, 355, 356, 358, 367 ЦК України, ст. 37, ст. 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасовим 
порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 
будівництва та об’єктам нерухомого майна затвердженого ПКМ України від 27 
березня 2019 р. № 367, розглянувши заяви гр. Іщенка Петра Івановича, і.н. ------
----, зареєстроване місце проживання: м. Андрушівка, -----------, Бердичівського 
району Житомирської області, та гр. Санди Тетяни Іванівни, і.н. --------, 
зареєстроване місце проживання: м. Андрушівка, вул. --------- Бердичівського 
району Житомирської області про присвоєння поштової адреси будинку, який 
утворився в результаті поділу по вул. Ів. Франко, 29,  у м. Андрушівка, договір 
про поділ в натурі житлового будинку, що є спільною частковою власністю від 
09.12.2020 року який зареєстровано у реєстрі за № 1369, виконавчий комітет 
Андрушівської міської ради 

  
В И Р І Ш И В: 
 

1. Не змінювати реквізит адреси об’єкта нерухомого майна - будинку, який 
належить на праві власності гр. Санді Тетяні Іванівні, і.н. ----------, та який 
утворився в результаті поділу житлового будинку № 29 по вул. Ів. Франко у м. 
Андрушівка на два окремі об’єкти нерухомого майна: а саме: залишити даному 
будинку номер 29 по вул. Ів. Франко м. Андрушівка Бердичівського району 
Житомирської області. 

 

2. Змінити реквізит адреси об’єкта нерухомого майна - будинку, який 
належить на праві власності гр. Іщенку Петру Івановичу, і.н. -----------, та який 
утворився в результаті поділу житлового будинку № 29 по вул. Ів. Франко у м. 
Андрушівка на два окремі об’єкти нерухомого майна: а саме: номер 29 на 
номер 29-А по вул. Ів. Франко м. Андрушівка Бердичівського району 
Житомирської області. 
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3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 

 
Міський голова                                                                        Галина БІЛЕЦЬКА 
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