
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
19.10.2022 р.   смт Ємільчине №135 
 
Про присвоєння адрес окремим 
частинам об’єкта права власності 
ПАЛЕЯ Д.А. 

 

 
 

 Розглянувши  заяву  гр.ГАВРИЛЮКА  Сергія  Васильовича,  жителя  с.00000000,  що  
діє  в  інтересах ПАЛЕЯ  Дмитра  Анатолійовича,  жителя  0000000000,  і.п.н.000000000,  згідно  
Довіреності  від  09  вересня  2022  року  посвідченої приватним  нотаріусом  Бучанського  
районного  нотаріального  округу  Київської  області Воробйовою Т.А. та зареєстрованої в 
реєстрі за №1449; Витяг №310042371 від16.09.2022р. з Державного  реєстру  речових  прав  
на  нерухоме  майно  про  реєстрацію  права  власності  ПАЛЕЯ  Дмитра  Анатолійовича  на  
житловий  будинок   в  селі  Велика  Глумча,  вулиця Центральна,  будинок  5А;   Висновок  
щодо  технічної  можливості  поділу  об’єкта  нерухомого майна від 25.09.2022р., 
у  зв’язку  із  необхідністю  упорядкування  нумерації  об’єктів  нерухомого  майна,  керуючись 
п.1 ст.37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.49 Порядку присвоєння 
адрес  об’єктам  будівництва,  об’єктам  нерухомого  майна,  затвердженого  постановою 
Кабінету  Міністрів  України  від  07.07.2021  №690,  Інструкцією  з  ведення  погосподарського 
обліку  в  сільських,  селищних  та  міських  радах,  затвердженою  наказом  Державної  служби 
статистики України від 11.04.2016 №56, виконавчий комітет селищної ради 

ВИРІШИВ:

1.  В  зв’язку  з  виділенням  частин  будинку  гр..ПАЛЕЯ  Дмитра  Анатолійовича,  жителя  00000
00000000,  і.п.н.0000000000  як  окремих об’єктів права власності, присвоїти адреси об’єктам 
нерухомого майна :

1)  частині  житлового  будинку  загальною  площею  17,4  кв.м,  житловою  площею  6,9  кв.м, 
розташованій  на  земельній  ділянці  з  кадастровим  номером  1821781801:02:002:0087  : 
Житомирська  область,  Новоград-Волинський  район,  село  Велика  Глумча,  будинок  5А, 
приміщення 1;

2)  частині  житлового  будинку  загальною  площею  6,3  кв.м,  житловою  площею  6,3  кв.м, 
розташованій  на  земельній  ділянці  з  кадастровим  номером  1821781801:02:002:0085: 
Житомирська  область,  Новоград-Волинський  район,  село  Велика  Глумча,  будинок  5А, 
приміщення 2;

3)  частині  житлового  будинку  загальною  площею  9,2  кв.м,  житловою  площею  4,6  кв.м, 
розташованій  на  земельній  ділянці  з  кадастровим  номером  1821781801:02:002:0088:



Житомирська область, Новоград-Волинський район, село Велика Глумча, будинок 5А, 
приміщення 3; 
 
4) частині житлового будинку загальною площею 13,6 кв.м, житловою площею 5,4 кв.м, 
розташованій на земельній ділянці з кадастровим номером 1821781801:02:002:0086: 
Житомирська область, Новоград-Волинський район, село Велика Глумча, будинок 5А, 
приміщення 4. 
 
2. Відділу реєстрації громадян селищної ради невідкладно внести інформацію про зазначену 
адресу до Реєстру будівельної діяльності. 
 
3. Гр. ПАЛЕЮ Дмитру Анатолійовичу в місячний термін забезпечити встановлення на 
будинку адресних табличок. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету селищної ради Олександра БОНДАРЯ. 
 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 


