
} KPAI't{A
пЕчЕрськ.r p_riioHHA I} }IICTI KII€BI

ДIiР rКАВНА,{Д}IIНI С'ГРАЦI Я

РОЗПОРЯДЖЕНFIЯ
15.03.2019 1бб

ф
с.)
с)
с)
с.о

.\t

Про тrрисвоення поштовоi адреси
закiнченому булiвничтвом об'скту:
<Реконструкцiя житлового будинку з
влаштуванням квартир по вул.

в Печерському

районi м. Кисва>

Керуючись додатком 5 до розпорядження виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
вiд 31 сiчня 2011 року N |2| <Про реалiзацiю районними в MicTi Киевi
державними адмiнiстрацiями окремих повноважень)), пунктом 4.|6. Положення
про реестр адрес у MicTi Киевi, затвердженого рiшенням КиiвськоТ мiськоi
ради вiд 22 травня 201З року Ns ЗЗ719З94 uПро деякi питання ведення
peecTpiB адрес, вулиць та iнших поiменованих об'ектiв у MicTi Кисвi>,
враховуючи:

- договiр купiвлi-продажу земелъноi дiлянки вiд 05 червня 2018 року,
посвiдчений приватним HoTapiycoм Киiвсъкого мiсъкого нотарiального
округу Шевченко I. Л. та зареестрований в peecTpi за J{s 672;

- договiр купiвлi-продажу земеJIъноi дiлянки вiд Z| лютого 2019 року,
посвiдчений приватним HoTapiycoM Киiвського мiського нотарiального
округу Шевченко I.Л. та заресстрований в peccTpi за Jф 192;

- витяг з .Щерх<авного реестру речових прав на нерухоме майно про

реестрацiю права власностi вiд 05 червня 2018 року N 126468084;
- витяг з Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно про

ресстрацiю права власностi вiд 21 лютого 2019 року J\Ъ 157187016;
- договiр вiд 22 ,гrютого 2019 року Ng 22102119-| про передачу функцiй

(прав та обов'язкiв) замовника реконсrгрукчiТ житлового булинку з
влаштуванням квартир, яtкий розташований по вулицi
(ранiше у Печерському районi
MicTa Киева;
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- договiр дарування земелъноi дiлянки вiд 2З грудня 2013 року,
посвiдчений приватним HoTapiycoM ItиТвського мiського нотарiального
округу Шевченко I. Л. та заресстрований в peccTpi за Jф 3033;

- договiр дарування земельноi дiлянки 2З грудн я 2013 року, посвiдчений
приватним r-roTapiycoM Itиiвського мiського нотарiального округу
Шевченко I. Л. та заресстрований в peecTpi за }[s 3032;

- витяг з Щержавного ресстру речових прав на нерухоме майно про

реестрацiю права власностi вiд 07 квiтня 2014 року, }lЪ 20t2З255;
- витяг з ЩержавнЬго реестру речових прав на нерухоме майно про

ресстрацiю права власностi вiд 07 квiтня 2014 року, JФ 20 |2|627;
- довiдltу Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого органу

Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiсъкоi державноi адмiнiстрацii)
вiд 28 грудня 2018 року Ng 050i18-9039 про виконання умов договору
пайовоi участi;

- декларацiю про готовнiсть до експлуатацii об'екта <Реконструкцiя
житлового булинку з влаштуванням квартир по вул.

в Печерському районi м. Кисва)), заресстровану
Iнспекцiею державного архiтектурно-булiвельного контролю у м. Киевi
14 квiтня 2014 року за }{Ь КВ 14З|41040628;

- довiдку ТОВ <Орент> вiд 30 листопада 2018 року щодо показникiв на
житловиЙ, громадський чи виробничий будинок, господарсъкi будiвлi,
захиснi споруди за адресою: вул. (колишня вулиця

);- технiчний паспорт квартирного (багатоповерхового) житлового будинку
на вул. в MicTi Киевi, виготовленого
суб'ектом господарювання ТОВ кК КОНСАЛТ) (iнвентаризацiйна
справа No 174К) станом на 09 лютого 2014 року;

- топографо-геодезичне вишукування на вул.
в Печерському районi вiд 2017 року,

зареестроване в мiстобудiвному кадастрi MicTa Киева;
- виписку з елиного дерх(авного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприемцiв та громадських формуванъ вiд 31 серпня 2011 року;
- паспорт громадянина Украiни
зважаютJи на звернення гр.

вiд26 лютого 20i9 року щодо присвоення поштовоТ адреси
закiнченому будiвництвом об'екту: кРеконструкцiя житлового булинку з

влаштуванням квартир по вул. в Печерському

районi м. Киева>, на пiдставi позитивного висновку Щепартаменту
мiстобудування та архiтектури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради
(Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) вiд 12 березня 2019 року
вх. Jф 105/882 щодо можливостi присвоення зазначеному об'екту HepyxoMocTi
поштовоТ адреси: вул. у Печерському районi м. Киева:

1. Присвоiти закiнченому булiвничтвом об'екту: <Реконстрчкцiя
N(итлового булинку з влаштуванням квартир по вул.
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вул.
ý Печерському районi м. Киева> поштову адресу:

у Печеоському районi м. Киева.
2. Гр

2,|. Взяти до вiдома, що адреса ввах(асться присвосною з моменту
iT внесення Слухtбою Мiстобулiвного кадастру Щепартаменту
мiстобудування та архiтектури виконавчого органу КиiвськоТ
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) до
Ресстру адрес.

2.2. Пiсля внесення поштовоi адреси до Реестру адрес встановити
номерний знак у вiдповiдноотi до iснуючих стандартiв.

3. Контроль за цього покласти на першого

адмiнiстрацii БабiяП.М
о,рг oi MicTi Кисвi державноiзаступника _ гQлови

оловаг I Сергiй МАРТИНLIУК
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