
П Р О Е К Т

ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
_________________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від «____» _____________ 2013 року № ________
м. Олевська

Про затвердження Порядку
присвоєння адресних номерів
об’єктам нерухомості
розташованим на території міста
Олевська

З метою встановлення єдиних правил присвоєння адресних номерів об’єктам
нерухомості у місті Олевську і, введення в дію системи реєстрації адресних номерів по
стандартизованій структурі, узгодженого ведення Державних земельного та містобудівного
кадастрів, формування єдиної муніципальної системи інформації, керуючись статтею 25,
частинами 1, 12 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Олевська
міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості

розташованим на території міста Олевська (далі – Порядок) згідно з додатком 1 (додається).
Відділу містобудування та архітектури Олевської міської ради забезпечувати присвоєння
адресних номерів земельним ділянкам, будівлям і спорудам згідно з Порядком.

2. Комунальним підприємствам, установам, організаціям надати до відділу
містобудування та архітектури Олевської міської ради інформацію щодо адрес нерухомого
майна.

3. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям інших форм власності
сприяти формуванню бази даних відділу містобудування та архітектури Олевської міської
ради.

4. Відділу містобудування та архітектури Олевської міської ради Здійснити
систематизацію існуючої адресної інформації.

5. Забезпечити реєстрацію адрес об’єктів нерухомості відповідно до затвердженого
Порядку присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості, розташованим на території
міста Олевська.

6. Забезпечити видачу довідок відділом містобудування та архітектури Олевської
міської ради.

Рішення набуває чинності з моменту його опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Олевської
міської ради з питань будівництва, архітектури, благоустрою і охорони навколишнього
середовища.

Міський голова А.В. Повар
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Додаток 1
Рішення _________________ сесії
Олевської міської ради шостого
скликання
від «____» _____________ 2013 р.

№  _________

ПОРЯДОК
ПРИСВОЄННЯ АДРЕСНИХ НОМЕРІВ ОБ’ЄКТАМ НЕРУХОМОСТІ

РОЗТАШОВАНИМ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ОЛЕВСЬКА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Порядок присвоєння адресних номерів об’єктам нерухомості, розташованим на
території міста Олевська (далі – Порядок ) визначає на території Олевська правила
присвоєння адресних номерів земельним ділянкам і нерозривно зв’язаним з ними будівлям і
спорудам, встановлює єдині правила визначення адрес, їх склад і структуру.
1.2. Дія даного Порядку поширюється на всі види адресної інформації (адреси) щодо
об’єктів нерухомості всіх форм власності в місті Олевську.
1.3. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється унікальна адреса на території міста
Олевська.
1.4. Адресний номер об’єкту нерухомості після проведення процедури присвоєння або
зміни повинен бути зареєстрований в базі даних відділу містобудування та архітектури
виконавчого комітету Олевської міської ради.
1.5. Адресні номери присвоюються за заявами юридичних та фізичних осіб - власників
об’єктів нерухомості (далі-заявники), відповідних органів місцевого самоврядування, а
також органів державної влади щодо об’єктів нерухомості державної власності.
1.6. Присвоєння, зміна, анулювання адресних номерів здійснюється на підставі рішення
виконавчого комітету Олевської міської ради, крім адрес земельних ділянок.
1.7. Проект рішення про присвоєння, зміну або анулювання адресних номерів об’єктів
нерухомості готує та виносить на розгляд виконавчого комітету Олевської міської ради
заступник голови ( начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету
Олевської міської ради В.Б.Пятницький)

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Адреса – структурована словесна (на відміну від цифрової кадастрової) сукупність

реквізитів, що однозначно визначають положення об’єкта адресації на території міста
відносно пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі міста.

Елементи вулично-дорожньої мережі – явно виражені частини території міста, що
забезпечують транспортні і пішохідні зв’язки між житловими районами, а також між
житловими районами і промисловими зонами, суспільними центрами, кварталами
наступних типів:
- бульвар (бул.) – дорога, з двобічною забудовою, елемент вулично-дорожньої мережі з
висадженим посеред неї сквером (зеленими насадженнями), що триває по всій довжині
елементу;
- в’їзд (в-д) – відрізок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має
наскрізного проїзду;
- вулиця (вул.) – дорога, що має забудову з обох боків, і, як правило, має довжину
більше, ніж один квартал;
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- дорога (дор.) – смуга землі, призначена для руху транспорту і пішоходів. Є
фрагментом вулично-дорожньої мережі міста ;
- майдан (м-н) – широка площина серед забудови населеного пункту, вулиці чи на
стику двох або більше вулиць; ширина цієї площини суттєво більше ширини суміжної вулиці
(вулиць);
- провулок (пров.) – дорога з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та
має довжину у один-два, іноді більше, квартали;
- проїзд (пр-д.) – дорога з двобічною забудовою, що з’єднує дві, чи більше, вулиці та
має довжину у один-два, іноді більше, квартали, те саме що й провулок. Проїздами
найменують, як правило, елементи вулично-дорожньої мережі з рідкою, нерегулярною чи
нежилою (промисловою) забудовою;
- проспект (пр.) – широка і, як правило, пряма дорога з міською забудовою, різновид
вулиці;
- тупик (туп.) – відтинок дороги з забудовою в середині кварталу, як правило, не має
наскрізного проїзду, те саме що й в’їзд;
- узвіз (узв.) – дорога з міською забудовою, що має підйом угору та триває по всій
довжині елементу ;
- шосе (шосе) – елемент вулично-дорожньої мережі, автомобільна магістраль ,що веде
за межі населеного пункту;

Пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі – елементи вулично-дорожньої
мережі, яким присвоєно найменування.

Найменування елемента вулично-дорожньої мережі – узагальнююче поняття, яке
складається з назви елемента вулично-дорожньої мережі та його типу (пр. Гагаріна та ін.).

Об’єкти нерухомого майна (далі об’єкти нерухомості) – земельні ділянки, а також
об’єкти, розташовані на земельній ділянці (будівля, споруда тощо), переміщення яких є
неможливим без знецінення та зміни їх призначення.

Будівля – об’єкт нерухомості Жилі та нежилі будинки, призначені для проживання
або повсякденного використання.

Квартира, офіс, кабінет, кімната (кв., оф., каб., кім.) – приміщення, елемент
внутрішньої структури будівлі (будинку, корпусу).

Споруда – будівля, призначена в основному для технологічних функцій.
Земельна ділянка - частина поверхні землі, межі якої описані і засвідчені у

встановленому порядку.
Об’єкти адресації – усі об’єкти нерухомості.
Первинний об’єкт адресації – земельна ділянка, будівля, яка визначає основне цільове

призначення об’єкта нерухомості.
Вторинний об’єкт адресації – просторова частина первинного об’єкта нерухомості,

що є самостійним об’єктом цивільного обігу.
Елемент адреси – реквізит, що описує місце розташування об’єкта нерухомості на

території міста.
Номер будинку, споруди – реквізит адреси об’єкта адресації, що складається з

послідовності цифр із можливим додаванням буквеної літери
(А, Б, В, Г і т.д., крім букв Е, Є, З, Ч, Й, Х, Ь).

Кадастровий номер земельної ділянки – унікальний номер, який присвоюється при
формуванні земельної ділянки та зберігається за нею на весь час її існування.

Кадастровий номер об’єкта нерухомості – унікальний номер об’єкта нерухомості,
який присвоюється йому при здійсненні інвентаризації і зберігається, поки об’єкт
нерухомості існує як єдиний об’єкт зареєстрованого права.



4

Присвоєння адресного номеру (адресація) об’єкту нерухомості – процедура
присвоєння порядкового номеру об’єкту нерухомості на пойменованому елементі вулично-
дорожньої мережі.

Зміна адреси – процедура переприсвоєння адресного номеру у зв’язку з
перейменуванням елементів вулично-дорожньої мережі міста або зміною інших реквізитів
адреси.

3.ПРИСВОЄННЯ НАЙМЕНУВАНЬ ЕЛЕМЕНТАМ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ
МЕРЕЖІ МІСТА ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ

3.1. Формування елементів вулично-дорожньої мережі міста здійснюється відділом
містобудування та архітектури при розробці генерального плану міста і проектів детального
планування окремих територій.
3.2. Інформація про пойменовані елементи вулично-дорожньої мережі міста, виключені з
використання, зміна типу і найменувань пойменованих елементів вулично-дорожньої мережі
міста вносяться до бази даних відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету
Олевської міської ради

4. ПРАВИЛА АДРЕСАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
4.1. Адреса містить наступні реквізити: найменування елемента вулично-дорожньої
мережі, порядковий номер об’єкта нерухомості (первинний об’єкт адресації), номер частини
об’єкта нерухомості – корпус, квартира і т.д. (вторинний об’єкт адресації) вулично-
дорожньої мережі міста Олевська.

4.2. Адресація об’єктів нерухомості здійснюється у відповідності з встановленими нижче
правилами:
4.2.1. Присвоєння адресних номерів і нумерація будинків, що утворюють безупинний
фронт забудови і розташованих на магістралях і вулицях радіального напрямку,
здійснюється від центру міста Олевська до периферії з непарними номерами по лівій стороні
вулиці і з парними номерами – по правій.
4.2.2. Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць різних категорій, присвоюється
адреса по вулиці більш високої категорії відповідно до встановленої класифікації
магістральних вулиць у відповідності з ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудова
міських і сільських поселень».
4.2.3 Будинкам, що знаходяться на перетині вулиць рівних категорій, присвоюється адреса

по вулиці, на яку виходить головний фасад будинку. У випадку, якщо на ріг виходять два
рівнозначних фасади одного будинку, адреса присвоюється по вулиці, що йде в напрямку від
центру Олевська.

4.2.4. Присвоєння адресного номеру будинкам, що утворюють периметр майдану,
здійснюється за годинн0ю стрілкою, починаючи від головної магістралі з боку центра. При
цьому послідовність номерів будинків на наскрізних вулицях, що примикають до майдану
переривається. У випадку, якщо наріжний будинок має головний фасад і значну довжину
уздовж вулиці, що примикає, його нумерація може здійснюється по вулиці, а не по майдану.
4.2.5. Нумерація будинків, розташованих між двома вже адресованими будинками,
корпусами чи будівлями з послідовними номерами («вставки» об’єктів), здійснюється, з
використанням меншого номера відповідного об’єкта з додаванням до нього літери.
4.2.6. Зовнішні прибудови до будинку, які розташовані  поза контуром його капітальних
зовнішніх стін і не мають проходу з прибудови в будинок при наявності окремого входу, а
також мають інше функціональне призначення, можуть адресуватися у встановленому
порядку як самостійні будинки.
4.2.7. Адресна прив’язка будинків у смузі відводу залізниці здійснюється з указівкою
напрямку залізниці й існуючого кілометражу.
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4.3. Адреса земельної ділянки (незабудованої земельної ділянки) визначається з
урахуванням сформованої адресації прилеглих об’єктів нерухомості відповідно до пункту
4.3. даного Положення.

4.4. Адресація земельних ділянок, на яких розташовані будинки та споруди, здійснюється
наступним чином:
4.4.1. Якщо на земельній ділянці знаходиться один об’єкт нерухомості, адресою ділянки
визначається адреса цього об’єкту.
4.4.2. Адресою земельної ділянки, яка забудована декількома будинками, спорудами,
визначається адреса основного будинку, споруди, функціональне призначення якого
відповідає основному цільовому призначенню земельної ділянки. У випадку, якщо це
неможливо, основним будинком може бути адміністративний будинок, що входить у єдиний
майновий комплекс.

4. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ АДРЕСНИХ НОМЕРІВ ОБ’ЄКТАМ
НЕРУХОМОСТІ

5.1. Для присвоєння, внесення зміни або анулювання адресного номеру об’єкту
нерухомості (первинному об’єкту адресації) заявник подає на ім’я міського голови м.
Олевська відповідну заяву.
5.1.1. До заяви додаються:
- інформація бюро технічної інвентаризації щодо адреси об’єкту;

Присвоєння адресного номеру земельній ділянці здійснюється рішенням міської ради
5.1.2. Для новозбудованих об’єктів до заяви додаються наступні документи:
- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт,
ідентифікаційний номер (фізичні особи) ;
- документи, що підтверджують право власності або користування земельною
ділянкою;
- документи, що засвідчують відповідність закінченого будівництвом об’єкту проектній
документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат
відповідності, декларація, тощо) ;
- технічний паспорт, виготовлений бюро технічної інвентаризації;
- інформація бюро технічної інвентаризації щодо адреси об’єкту;
- пропозиції відділу містобудування та архітектури міської ради зі схемою
розташування об’єкту;
- фотофіксація об’єкту;
- довідка відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської
міської ради на відповідність адреси об’єкту (після його створення).
5.1.3. Підставами для зміни адреси жилих будинків, будівель, споруд є: перейменування
вулиць, поділ об’єктів нерухомості на самостійні частини, об’єднання об’єктів,
упорядкування елементів забудови, тощо.
5.1.3.1. Для внесення змін до адреси об’єкту до заяви додаються наступні документи:
- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт,
ідентифікаційний номер (фізичні особи);
- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право
власності на об’єкт нерухомого майна;
- документи, що засвідчують відповідність закінченого реконструкцією об’єкту
проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам (сертифікат
відповідності, декларація, тощо);
- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою
(за наявності);
- технічний паспорт, виготовлений комунальним підприємством бюро технічної
інвентаризації;
- інформація КП бюро технічної інвентаризації щодо можливості зміни адреси об’єкту;
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- пропозиції відділу містобудування та архітектури міської ради зі схемою
розташування об’єкту;
- фотофіксація об’єкту;
- витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, витяг з
Державного реєстру обтяжень рухомого майна;
- довідка відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської
міської ради на відповідність адреси об’єкту (після його створення);
- інші документи у разі необхідності.

5.1.4. Підставами для анулювання адресного  номеру жилого будинку, будівлі, споруди є
повне руйнування (ліквідація) самого об’єкта адресації, скасування рішень про надання
земельних ділянок, розподіл об’єкта на самостійні частини з присвоєнням кожній частині
нових адресних номерів тощо.
5.1.4.1. Для анулювання адресного номеру об’єкту до заяви додаються наступні документи:
- нотаріально засвідчені копії установчих документів (юридичні особи), паспорт,
ідентифікаційний номер (фізичні особи);
- нотаріально засвідчена копія правовстановлюючих документів, що посвідчують право
власності на об’єкт нерухомого майна;
- документи, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою
(за наявності);
- інформація комунального підприємства бюро технічної інвентаризації про знесення (
руйнування ) будівлі і зняття її з технічного обліку або про розділ інвентарної справи на
частини у зв’язку з присвоєнням кожній частині будівлі різних адресних номерів;
- пропозиції відділу містобудування та архітектури зі схемою розташування об’єкту;
- фотофіксація об’єкта;
- довідка відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської
міської ради на відповідність адреси об’єкту;
- інші документи у разі необхідності.

5.2. Присвоєння, внесення зміни або анулювання адресного номеру вторинного об’єкту
адресації здійснюється відповідно до пункту 5.1.3. цього Порядку за наявності адресного
номеру первинного об’єкта адресації.

5.3. У випадку відсутності будь - якого із документів, передбачених даним Порядком,
відділом містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської міської ради у 5-
денний термін повідомляє про це заявника відповідним листом із зазначенням необхідних
документів.
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АНАЛІЗ
РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту рішення Олевської міської ради
«Про затвердження Порядку присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості

розташованим на території м. Олевська »
Аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно з дотриманням вимог

Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» , Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта , затвердженої
постановою Кабінетом Міністрів України від 11.03.2004 № 308 і визначає правові та
організаційні засади реалізації проекту рішення Олевської міської ради «Про
затвердження Порядку присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості
розташованим на території міста Олевська ».

У процесі підготовки аналізу регуляторного впливу (далі АРВ ) було здійснено
наступне:

1 . Визначено проблеми , які передбачається вирішити шляхом державного
регулювання:

- Необхідність визначення єдиних умов створення на території міста Олевська
єдиного функціонального механізму надання адресних номерів і закріплення основних
принципів присвоєння адресних номерів , їх зміни та анулювання , встановлення
основи для ведення адресної бази даних містобудівного кадастру ;

- Необхідність створення основи для інформаційного забезпечення відомостями
про адресні номери об'єктів нерухомості та землекористування галузевих і
територіальних структурних підрозділів органів місцевого самоврядування.

Певні проблеми можуть бути вирішені за допомогою прийняття на місцевому
рівні відповідного рішення.

2 . Визначено мету державного регулювання - встановлення єдиних правил
присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості , введення в дію системи реєстрації
адресних номерів за стандартизованою структурі , узгодженого ведення державних
земельного та містобудівних кадастрів , формування єдиної муніципальної системи
інформації.

3 . Визначено й оцінені всі альтернативні способи досягнення вищезазначеної
мети.

Альтернативи вирішення проблеми:
• залишити ситуацію без змін , що призведе до некерованого механізмом

присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості;
• відмова від регулювання , призведе до поглиблення проблеми розвитку

містобудівного кадастру ;
• прийняття міською радою регуляторного акту - рішення «Про затвердження

порядку присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості , розташованим на
території міста Стаханова » дасть можливість вирішення актуальних проблем і
досягнення поставленої мети.

• Оцінюючи зазначені альтернативи , перевага була віддана останній
альтернативі , оскільки в цьому випадку досягти мети можливо в найбільш короткий
термін , враховуючи можливість вирішення актуальних проблем.

• Оцінюючи зазначені альтернативи , перевага була віддана останній
альтернативі , оскільки в цьому випадку досягти мети можливо в найбільш короткий
термін , враховуючи можливість вирішення актуальних проблем.

4 . Визначено механізм , який пропонується застосовувати для розв'язання
проблеми , і відповідні заходи , які викладені в проекті. Вони впорядкують організацію
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присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості , розташованим на території м.
Олевська.

5 . Розглянуто можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття
регуляторного акта .

Можливість досягнення визначених цілей можлива за умови чіткого виконання
положень запропонованого регуляторного акта суб'єктами господарської діяльності ,
посадовими особами органів місцевого самоврядування при вирішенні організаційних
питань , пов'язаних з впровадженням регуляторного акту.

6 . Визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного
акта , головним чином регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер : інтереси
громадян , інтереси суб'єктів господарювання , інтереси органів місцевого
самоврядування.

7 . Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта .
Термін дії даного регуляторного акту необмежений .

8 . Визначено показники результативності регуляторного акта .
До показників даного регуляторного акту можна віднести :
- Формування та актуалізація інформаційних ресурсів містобудівного кадастру ;
- Систематизація реєстрації адресних номерів за стандартизованою структурі ;
- Взаємодія з базовими суб'єктами містобудівного кадастру ;
- Обслуговування програмних та технічних засобів інформаційної системи і

геопортала містобудівного кадастру ;
- Організація робіт з обміну інформацією і безпосередній обмін інформацією з

іншими кадастрами , реєстрами та інформаційними системами .

9 . Визначено заходи , за допомогою яких буде здійснюватися відстеження
результативності регуляторного акта , а саме:

Для даного проекту буде проведено базове відстеження результативності дії
регуляторного акту.

Повторне відстеження - через рік після прийняття рішення.
Періодичне відстеження результативності цього рішення буде здійснюватися

один раз на три роки , починаючи з дня проведення повторного відстеження
результативності акта .

На підставі аналізу звіту про відстеження результативності даного регуляторного
акта буде прийматися рішення про необхідність залишити даний акт без змін або про
його перегляд .

Відстеження результативності проводиться розробником регуляторного акта із
залученням суб'єктів господарювання та громадськості , використовуючи дані
моніторингу .

Начальник відділу містобудування та архітектури
виконавчого комітету Олевськоїміської ради                        В.Б. Пятницький

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту -
рішення Олевської міської ради
«Про затвердження Порядку присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості

розташованим на території м. Олевська »

Виконавчий комітет Олевської міської ради , відповідно до статті 9 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
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діяльності» від 11.09.2003 р. № 1160- 1V з метою одержання зауважень і пропозицій від
фізичних та юридичних осіб , їх об'єднань , повідомляє про оприлюднення проекту
регуляторного акту - рішення Олевської міської ради «Про затвердження Порядку
присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості , розташованим на території міста
Олевська »

Метою прийняття регуляторного акта є виконання вимог , встановлених
Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» , встановлення єдиних
правил присвоєння адресних номерів об'єктам нерухомості , введення в дію системи
реєстрації адресних номерів за стандартизованою структурі, узгодженого ведення
державних земельного і містобудівного кадастрів , формування єдиної муніципальної
системи інформації , упорядкування нормативно -правової бази , у відповідність з
вимогами чинного законодавства.

Проект рішення буде розміщений на офіційному сайті Олевської міської ради в
мережі Інтернет: http://olevsk-rada.gov.ua

Також з повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитися в
відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської міської ради за
адресою: м. Олевськ , вул. Володимирська, 2 , щодня

з 9.00 до 18.00 годин.
Пропозиції та зауваження до проекту рішення приймаються в письмовій формі

від фізичних та юридичних осіб протягом 30 днів з дня оприлюднення регуляторного
акта на адресу відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Олевської
міської ради за адресою: м. Олевськ , вул. Володимирська, 2

м. Олевськ , 11001 ; тел. 2-17-00 , факс: 2-11-52
Електронна адреса: e – mail: olevskmiskrada@rambler.ru


