
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

 
24 лютого 2022 р.   смт Ємільчине №41 
 
Про присвоєння адреси окремій 
частині об’єкта нерухомого майна 
гр.НІКОЛАЄВА В.М. 

 

 
 Розглянувши звернення НІКОЛАЄВА Валерія Миколайовича, жителя смт Ємільчине, 

вул.1-Травня,  61,  Договір  купівлі-продажу  житлового  будинку  від  16  квітня  2016  року, 
посвідчений  приватним  нотаріусом  Петрук  С.П.  та  зареєстрованим  за  №586,  Інформаційну 
довідку  з  Державного  реєстру  речових  прав  на  нерухоме  майно  №57514691  від  16.04.2016 
щодо  права  власності  Ємільчинської  селищної  ради  на  земельну  ділянку  для  будівництва  і 
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  (присадибна  ділянка) 
кадастровий  номер  1821755100:07:009:0154  площею  0,1314га  та  щодо  права  власності 
НІКОЛАЄВА В.М. на будинок загальною площею 70,8 кв.м, житловою площею 56,1 кв.м  за 
адресою  смт  Ємільчине,  вул  1  Травня,  65;  Договір  оренди  земельної  ділянки  кадастровий 
номер  1821755100:07:009:0154  площею  0,1314га   між  Ємільчинською  селищною  радою  та 
НІКОЛАЄВИМ  В.М.  від  15  вересня  2021  року,  Технічні  паспорти  на  будинок  садибного 
типу  з  господарськими  будівлями  та  спорудами  загальною  площею  55,4  кв.м,  житловою 
площею 40,7 кв.м та   на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами 
загальною площею 15,4 кв.м, житловою площею 15,4 кв.м, 

 у  зв’язку  із  необхідністю  упорядкування  нумерації  об’єктів  нерухомого  майна, 
керуючись п. 1 статті 37 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 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.  Присвоїти адресу  окремій  частині об’єкта   нерухомого  майна  вбудованому  приміщенню 
житлового  будинку   загальною  площею  15,4  кв.м,  житловою  площею  15,4  кв.м,  який 
належить НІКОЛАЄВУ Валерію Миколайовичу, і.п.н. : смт Ємільчине, вулиця 1 Травня, 
65А. 
2.  НІКОЛАЄВУ  Валерію  Миколайовичу  в  місячний  термін  забезпечити  встановлення 
адресної  таблички  на  окремій  частині  об’єкта нерухомого  майна  вбудованому  приміщенню 
житлового будинку. 
3.  Відділу  реєстрації  громадян  селищної  ради  невідкладно  внести  інформацію  про 
зазначений поштово-адресний номер до Реєстру будівельної діяльності. 
4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  селищного  голови 
Володимира ЄВТУХА.
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 


