
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про розгляд заяви про зміну адреси об’єкта нерухомого майна  

відповідно до поділу  

 

Керуючись підпунктом 10 пункту «б» частини 1 статті 30, пунктом 1-1 статті 37 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 26-1, 26-3, 

частиною 1, пунктом 2 частини 5, пунктами 1, 2 частини 8 статті 26-4 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядком присвоєння адрес 

об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України №690 від 07 липня 2021 року, розглянувши заяву 

адвоката Кочурова А.О. від 08 лютого 2022 року, подану в інтересах Без’язичного 

В.С., Гюмюшлю С.М., Фортуна Я.П., про зміну адреси об’єкта нерухомого майна 

відповідно до поділу комплексу будівель та споруд за адресою: м. Арциз, вул. 

Соборна, 46-а, враховуючи подання неповного пакета документів (відсутня копія 

документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на 

якій споруджено об’єкт), подання технічних паспортів, виготовлених без 

використання Реєстру будівельної діяльності 08.12.2021, тобто після запровадження 

Єдиної державної  електронної системи у сфері будівництва, а також порушення 

заявником інших вимог статей 26-1, 26-3, 26-4 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», зважаючи на наявність рішення Господарського суду 

Одеської області від 15 грудня 2021 року у справі № 916/2529/21, яке набрало 

чинності 18 січня 2022 року, щодо стягнення з Колективного підприємства 

«Агрострой» (членами (засновниками) якого були Без’язичний В.С., Гюмюшлю 

С.М., Фортуна Я.П.) безпідставно збережених коштів внаслідок користування 

земельною ділянкою площею 3,9654 га, кадастровий номер 5120410100:03:002:0004, 

розташованої за адресою: 68400, Одеська область, місто Арциз, вул. Соборна, 46а, у 

загальній сумі 1 054 804,74 гривні, виконком Арцизької міської ради  

В И Р І Ш И В :  

1. Відмовити у задоволенні заяви адвоката Кочурова А.О. від 08 лютого 2022 

року, поданої в інтересах Без’язичного В.С., Гюмюшлю С.М., Фортуна Я.П., про 

зміну адреси об’єкта нерухомого майна відповідно до поділу.  

2. Юридичному відділу Арцизької міської ради підготувати лист до відповідних 

правоохоронних органів щодо перевірки виявлених в результаті розгляду заяви, 

зазначеної у п. 1 цього рішення, обставин на наявність в діях заявників ознак 

кримінальних та адміністративних правопорушень з метою ухилення від сплати до 

бюджету Арцизької міської територіальної громади безпідставно збережених коштів 

внаслідок користування земельною ділянкою комунальної власності. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови.  
 

Проект рішення підготовлений  

юридичним відділом  

Арцизької міської ради 

 



 

 

 Лист погодження  до проекту рішення 

 

«Про розгляд заяви про зміну адреси об’єкта нерухомого майна  

відповідно до поділу» 

 

 

Перший заступник Арцизького 

міського голови 

«       »                           2022 року                                Тетяна БАХЧЕВАН 

 

Виконавець 

Начальник юридичного відділу 
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Пояснювальна записка до проекту рішення виконавчого комітету  

«Про розгляд заяви про зміну адреси об’єкта нерухомого майна,  

відповідно до поділу» 

 

Порядком присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 року № 690 (далі - Порядок), визначено 

процедуру присвоєння, зміни, коригування адрес об’єктів будівництва, будинків, будівель, споруд, 

окремих частин об’єкта, які є самостійними об’єктами права на нерухоме майно (квартир, 

гаражних боксів, машиномісць, інших житлових та нежитлових приміщень). 

Так, згідно п. 3 Порядку перелік документів, що подаються для присвоєння, зміни, 

коригування, анулювання адреси, строки їх розгляду, підстави для відмови у присвоєнні адреси 

визначаються відповідно до положень статей 26-3, 26-4 і 26-5 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». 

Пунктом 5 Порядку визначено, що присвоєння, зміна, коригування, анулювання адреси 

об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна здійснюються виключно з використанням 

Реєстру будівельної діяльності. 

Згідно ч. 1 ст. 26-4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (яка в силу 

положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної 

державної електронної системи у сфері будівництва» застосовується з 01.12.2021) після 

запровадження електронної системи присвоєння, зміна, коригування, анулювання адреси щодо 

об’єктів, право на виконання будівельних робіт щодо яких набуто до запровадження цієї системи, 

здійснюються у порядку, визначеному статтею 26-3 цього Закону з урахуванням 

особливостей, визначених цією статтею. 

Відповідно до п. 2 ч. 5 вказаної статті для присвоєння адреси подається зокрема копія 

документа, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій 

споруджено об’єкт. 

В силу п. п. 1, 2 ч. 8 статті 26-4 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

підставами для відмови у присвоєнні, коригуванні адреси є у тому числі подання неповного 

пакета документів; виявлення неповних або недостовірних відомостей у поданих 

документах, що підтверджено документально. 

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, дослідивши заяву адвоката Кочурова 

А.О., подану в інтересах Без’язичного В.С., Гюмюшлю С.М., Фортуна Я.П., про зміну адреси 

об’єкта нерухомого майна відповідно до поділу, від 08 лютого 2022 року, юридичним 

відділом на позачергове засідання виконавчого комітету Арцизької міської ради 14 лютого 

2022 року було підготовлено проект рішення, яким пропонується відмовити у задоволенні 

заяви у зв’язку з наступним: 

1)  заявником подано неповний пакет документів, а саме відсутня копія документа, що 

посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджено об’єкт 

(зазначений документ не може бути подано у зв’язку з відсутністю у заявників прав 

власності або користування зазначеною земельною ділянкою); 
2)  заявником подано технічні паспорти, виготовлені після запровадження електронної 

системи без використання Реєстру будівельної діяльності, тобто такі, що створені з 

порушенням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення 

Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» та є нечинними; 

3)  заявником порушено вимоги статей 26-1, 26-3 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» щодо  порядку подання заяви про зміну адреси. 

Крім того, зазначеним проектом рішення виконкому пропонується звернутися до 

правоохоронних органів з метою перевірки виявлених в результаті розгляду заяви обставин на 

наявність ознак кримінальних та адміністративних правопорушень. 

Так, земельна ділянка, на якій споруджено об’єкт нерухомого майна, поділений між 

заявниками-співвласниками, перебуває у комунальній власності.  

Право користування земельною ділянкою у заявників не оформлено. 

Без’язичний В.С., Гюмюшлю С.М., Фортуна Я.П. були членами (засновниками) КП 



«Агрострой», яке тривалий час використовувало земельну ділянку комунальної власності 

площею 3,9654 га, кадастровий номер 5120410100:03:002:0004, розташованої за адресою: 68400, 

Одеська область, Арцизький район, місто Арциз, вул. Соборна, 46а, без наявності укладеного 

договору оренди, не сплачувало орендну плату. 

10 серпня 2021 року Арцизька міська рада звернулася до Господарського суду Одеської 

області з позовною заявою до Колективного підприємства «Агрострой» (місцезнаходження 

юридичної особи: 68400, вул. Соборна, 46А, м. Арциз, Одеська область, ідентифікаційний код 

юридичної особи: 03578780) з вимогою про стягнення безпідставно збережених коштів внаслідок 

користування земельною ділянкою. 

15 грудня 2021 року рішенням Господарського суду Одеської області у справі № 

916/2529/21, яке набрало законної сили 18.01.2022, зазначену позовну заяву було задоволено у 

повному обсязі. При цьому судом було встановлено, що КП «Агрострой» як фактичний 

користувач земельної ділянки, що без достатньої правової підстави за рахунок власника цієї 

ділянки зберіг у себе кошти, які мав заплатити за користування нею, зобов`язаний 

повернути ці кошти власнику земельної ділянки на підставі частини першої статті 1212 ЦК 

України. Суд встановив факт користування земельної ділянкою без достатньої правової 

підстави та визначив розмір шкоди, завданої Арцизькій міській  територіальній громаді як 

власнику землі. 

На підставі встановлених судом фактів Арцизька міська рада вже звернулася до Болградської 

окружної прокуратури та відділення № 1 Болградського районного відділу ГУНП в Одеській 

області з метою перевірки дій колишніх посадових осіб КП «Агрострой» на наявність ознак 

кримінальних правопорушень. 

З поданої заяви вбачається, що заявники стали співвласниками нерухомого майна, яке 

перебувало у власності КП «Агрострой» і могло бути реалізоване для виконання рішення суду 

щодо стягнення коштів до бюджету Арцизької міської територіальної громади. 

Таким чином, враховуючи звернення заявників із даною заявою та аналізуючи додані до неї 

документи, вважаю, що є підстави для звернення до правоохоронних органів з метою 

перевірки дій заявників на наявність ознак кримінальних або адміністративних 

правопорушень з метою ухилення від сплати безпідставно збережених коштів. 

 

Начальник юридичного відділу                                                                 Анастасія СТАНКОВА 

11 лютого 2022 року 


