
 
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 

 

 

від  18  серпня 2021 р.                                                                                     № 200 

 

Про зміну адреси об’єкта будівництва 

та земельної ділянки 

 

Керуючись ст. 319 ЦК України, пп.11 п. "а" ст. 37, ст. 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 26-3 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності", Порядком присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 липня 2021 р. № 690, Порядком присвоєння поштових 

адрес об'єктам нерухомості у м.Андрушівка, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Андрушівської міської ради від 08.05.2013 року № 45, 

розглянувши заяву гр. Дорощука Сергія Олександровича від 04.08.2021 року 

про зміну адреси житлового будинку за номером -- на --- по вул. ------ у місті 

Андрушівка Бердичівського району Житомирської області, договір купівлі-

продажу незакінченого будівництвом житлового будинку та земельної ділянки 

під номером --- по вул. --------- у місті Андрушівка, враховуючи той факт, що 

виявлено невідповідність адреси фактичному розташуванню об’єкта 

незавершеного будівництва та земельної ділянки кадастровий номер --------, 

виконавчий комітет Андрушівської міської ради 

  

В И Р І Ш У Є: 

 

1. Змінити адресу об'єкта будівництва (незакінчений будівництвом 

житловий будинок) який належить гр. Дорощуку Сергію Олександровичу, а 

саме: реквізит адреси номер будинку --- (---) замінити на номер будинку --- (----

) по вул. ------, місто Андрушівка, Бердичівського району, Житомирської 

області. 
 

2. Змінити поштову адресу земельної ділянки кадастровий номер ------, а 

саме: номер ---- (-----) замінити на номер ---- (-----) по вул. -----, місто 

Андрушівка, Бердичівського району, Житомирської області. 

 

3. Відділу комунальної власності, містобудування та архітектури 

(Комінарець А.О.) забезпечити внесення інформації про зміну реквізиту адреси 

об’єкта будівництва до реєстру адрес, та спільно із провідним спеціалістом з 
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питань надання адміністративних послуг Кременчук Т.Л. направити копію 

даного рішення до відділу реєстру виборців Бердичівської РДА.  
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 
 

 

 

Міський голова                                                                          Галина БІЛЕЦЬКА 


