
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1007 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Куницькій Ользі Володимирівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Куницької Ольги Володимирівни, жительки                     

смт Ємільчине, вул. Соборна, 143,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII 

Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  

від 22.08.2021 року, номер витягу НВ-6509674382021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине, площею 0,3000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:006:0065), яка 

передається у власність гр. Куницькій Ользі Володимирівні. 

2. Передати гр. Куницькій Ользі Володимирівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Куницькій Ользі Володимирівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                   

у власність гр. Куницькій Ользі Володимирівні для  ведення                                                         

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1008 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Примаку Руслану Івановичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Примака Руслана Івановича, жителя м. Київ, 

Святошинський район, Відрадний просп., буд. 52-А, кімната 15,  керуючись ст. 12, 116, 118, 

122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про 

Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку  від 02.06.2021 року, номер витягу НВ-3222900972021, відповідно до п. 

34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  району Житомирської області, загальною площею 0,1200 га,                

в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Вишнева, площею                

0,1200 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:07:004:0164), яка передається у власність гр. Примаку Руслану Івановичу. 

2. Передати гр. Примаку Руслану Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Примаку Руслану Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

у власність гр. Примаку Руслану Івановичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1009 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Дрощинському Віталію 

Петровичу для  ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Дрощинського Віталія Петровича, жителя с. Рів,              

вул. 55 років Перемоги, 17, Жмеринського району Вінницької області,  керуючись ст. 12, 

116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень Закону 

України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку  від 09.08.2021 року, номер витягу                              

НВ-5609849602021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського   району Житомирської області, загальною площею 0,3400 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине, провулок Шевченка, площею               

0,3400 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:07:003:0124), яка передається у власність гр. Дрощинському Віталію Петровичу. 

2. Передати гр. Дрощинському Віталію Петровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дрощинському Віталію Петровичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

у власність гр. Дрощинському Віталію Петровичу для  ведення особистого                          

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине №1010 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Огороднік Лідії Василівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Огороднік Лідії Василівни, жительки смт Ємільчине              

вул. Мічуріна, 42, ,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  від 25.08.2021 року, 

номер витягу НВ-5609913552021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського    району Житомирської області, загальною площею 0,4700 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине,  площею 0,4700 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:016:0097), яка 

передається у власність гр. Огороднік Лідії Василівні. 

2. Передати гр. Огороднік Лідії Василівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Огороднік Лідії Василівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

у власність гр. Огороднік Лідії Василівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1011 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Омельченко Ользі 

Володимирівні для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Омельченко Ольги Володимирівни, жительки с. Бастова 

Рудня, вул. Центральна, 9, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, 

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  від 01.09.2021 року, 

номер витягу НВ-3223721402021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,5500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине,  площею 0,5500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:003:0128), яка 

передається у власність гр. Омельченко Ользі Володимирівні. 

2. Передати гр. Омельченко Ользі Володимирівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Ользі Володимирівні провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

у власність гр. Омельченко Ользі Володимирівні для  ведення особистого                                

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1012 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Омельченко Івану Тихоновичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Омельченко Івана Тихоновича, жителя смт Ємільчине,            

вул. Дружби, 25, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.08.2021 року, номер витягу                       

НВ-6814411752021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,7100 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Підлуби, площею 0,7100 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:001:0110), яка передається у 

власність гр. Омельченко Івану Тихоновичу. 

2. Передати гр. Омельченко Івану Тихоновичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Івану Тихоновичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

у власність гр. Омельченко Івану Тихоновичу для  ведення особистого                              

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1013 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Дмитренку Михайлу 

Степановичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Дмитренка Михайла Степановича, жителя с. Підлуби,            

вул. Центральна, 23, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.08.2021 року, 

номер витягу НВ-6814354732021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,5000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Підлуби, площею 0,5000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:007:0159), яка передається у 

власність гр. Дмитренку Михайлу Степановичу. 

2. Передати гр. Дмитренку Михайлу Степановичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дмитренку Михайлу Степановичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

у власність гр. Дмитренку Михайлу Степановичу для  ведення особистого                           

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1014 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Сітайло Тарасу Григоровичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Сітайло Тараса Григоровича, жителя с. Підлуби,            

вул. Липка, 15, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.09.2021 року, номер витягу 

НВ-5117116652021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Підлуби, площею 0,3500 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:003:0033), яка передається у 

власність гр. Сітайло Тарасу Григоровичу. 

2. Передати гр. Сітайло Тарасу Григоровичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сітайло Тарасу Григоровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                           

у власність гр. Сітайло Тарасу Григоровичу для  ведення особистого                                

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1015 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Робкову Констянтину 

Олександровичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Робкова Констянтина Олександровича, жителя с. Підлуби,            

вул. Липка, 10, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.08.2021 року, номер витягу 

НВ-2105431762021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,2200 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Підлуби, вул. Липка площею 0,2200 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:004:0172), яка 

передається у власність гр. Робкову Констянтину Олександровичу. 

2. Передати гр. Робкову Констянтину Олександровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Робкову Констянтину Олександровичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Робкову Констянтину Олександровичу для  ведення особистого                  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1016 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Регент Галині Опанасівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Регент Галини Опанасівни, жительки м. Київ,                 

вул. Райдужна, 7 кв. 179, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, 

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.08.2021 року, 

номер витягу НВ-5117029072021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,2100 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Підлуби, площею 0,2100 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:005:0101), яка передається у 

власність гр. Регент Галині Опанасівні. 

2. Передати гр. Регент Галині Опанасівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Регент Галині Опанасівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                 

у власність гр. Регент Галині Опанасівні для  ведення особистого                                         

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1017 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Данильчуку Богдану 

Васильовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Данильчука Богдана Васильовича, жителя с. Непізнаничі,          

вул.  Центральна, 23, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2021 року, 

номер витягу НВ-4811940062021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Непізнаничі на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Непізнаничі, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:06:000:0703), яка 

передається у власність гр. Данильчуку Богдану Васильовичу. 

2. Передати гр. Данильчуку Богдану Васильовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчуку Богдану Васильовичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                   

у власність гр. Данильчуку Богдану Васильовичу для  ведення особистого                         

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1018 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Данильчук Мальвіні Григорівні  

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Данильчук Мальвіни Григорівни, жительки                         

с. Непізнаничі, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2021 року, номер витягу 

НВ-5318701082021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Непізнаничі на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Непізнаничі, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782204:07:001:0010), яка 

передається у власність гр. Данильчук Мальвіні Григорівні. 

2. Передати гр. Данильчук Мальвіні Григорівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчук Мальвіні Григорівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Данильчук Мальвіні Григорівні  для  ведення особистого                             

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1019 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Дідусу Сергію Олександровичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Дідуса Сергія Олександровича, жителя с. Рудня-

Іванівська, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.06.2021 року, номер витягу                                

НВ-7115764872021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Рудня-Іванівська на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784801:02:001:0119), яка 

передається у власність гр. Дідусу Сергію Олександровичу. 

2. Передати гр. Дідусу Сергію Олександровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дідусу Сергію Олександровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                   

у власність гр. Дідусу Сергію Олександровичу для  ведення особистого                               

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1020 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Сороці Степану Михайловичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Сороки Степана Михайловича, жителя с. Рудня-

Іванівська, вул. Шевченка, 87, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII 

Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 06.08.2021 року, номер витягу НВ-2309499112021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Рудня-Іванівська на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 1,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784801:02:004:0096), яка 

передається у власність гр. Сороці Степану Михайловичу. 

2. Передати гр. Сороці Степану Михайловичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сороці Степану Михайловичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Сороці Степану Михайловичу для  ведення особистого                                   

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1021 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Кур’яті Любові Іванівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

  

 

              Розглянувши звернення гр. Кур’яти Любові Іванівни, жительки с. Сергіївка,                      

вул. Центральна, 22, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.06.2021 року, 

номер витягу НВ-5318342892021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Сергіївка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,5307 га, в т.ч.:                   

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Сергіївка, площею 0,5307 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786201:02:001:0030), яка 

передається у власність гр. Кур’яті Любові Іванівні. 

2. Передати гр. Кур’яті Любові Іванівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кур’яті Любові Іванівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Кур’яті Любові Іванівні для  ведення особистого                                         

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1022 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Гаркаві Світлані Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

  

 

              Розглянувши звернення гр. Гаркави Світлани Миколаївни, жительки с. Сергіївка,                      

вул. Центральна, 3, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.08.2021 року, 

номер витягу НВ-1816121832021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Сергіївка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,6000 га, в т.ч.:                   

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Сергіївка, вул. Центральна, площею 0,6000 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786201:02:003:0024), 

яка передається у власність гр. Гаркаві Світлані Миколаївні. 

2. Передати гр. Гаркаві Світлані Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гаркаві Світлані Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

у власність гр. Гаркаві Світлані Миколаївні для  ведення особистого                                  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1023 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Шомко Артему Вікторовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шомко Артема Вікторовича, жителя с. Середи,                       

вул. Садова, 10, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.07.2021 року, номер витягу 

НВ-3223423102021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Покощеве на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,5000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Покощеве, площею 1,5000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786403:02:002:0018), яка 

передається у власність гр. Шомко Артему Вікторовичу. 

2. Передати гр. Шомко Артему Вікторовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шомко Артему Вікторовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

у власність  гр. Шомко Артему Вікторовичу для  ведення особистого                                                           

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1024 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Шомко Віктору Борисовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шомко Віктора Борисовича, жителя с. Покощеве,                       

керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень 

Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 28.07.2021 року, номер витягу                                

НВ-7116719142021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Покощеве на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,5500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Покощеве, площею 1,5500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786403:02:002:0019), яка 

передається у власність гр. Шомко Віктору Борисовичу. 

2. Передати гр. Шомко Віктору Борисовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шомко Віктору Борисовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

у власність гр. Шомко Віктору Борисовичу для  ведення особистого                                  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1025 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Михнюку Олегу Вікторовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Михнюка Олега Вікторовича, жителя смт Ємільчине,                       

вул. Набережна, 11, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.07.2021 року, 

номер витягу НВ-5918766392021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Покощеве на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Покощеве, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786403:02:003:0006), яка 

передається у власність гр. Михнюку Олегу Вікторовичу. 

2. Передати гр. Михнюку Олегу Вікторовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Михнюку Олегу Вікторовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Михнюку Олегу Вікторовичу для  ведення особистого                                

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1026 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Сухіній Антоніні Іванівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сухіної Антоніни Іванівни, жительки с. Запруда,            

вул. Лісова, 11, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.08.2021 року, номер витягу 

НВ-3513100192021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Запруда на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Запруда, площею 1,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:002:0018), яка передається у 

власність гр. Сухіній Антоніні Іванівні. 

2. Передати гр. Сухіній Антоніні Іванівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сухіній Антоніні Іванівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність  гр. Сухіній Антоніні Іванівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1027 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Павицькій Розалії Адольфівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Павицької Розалії Адольфівни, жительки с. Запруда,            

вул. Лісова, 11, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.08.2021 року, номер витягу 

НВ-7421429942021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Запруда на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Запруда, площею 1,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:002:0017), яка передається у 

власність гр. Павицькій Розалії Адольфівні. 

2. Передати гр. Павицькій Розалії Адольфівні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Павицькій Розалії Адольфівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      

у власність гр. Павицькій Розалії Адольфівні для  ведення особистого                                 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1028 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Сухіну Миколі Сергійовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сухіна Миколи Сергійовича, жителя с. Запруда,             

вул. Лісова, 8, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.08.2021 року, номер витягу 

НВ-0522358322021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Запруда на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Запруда, площею 1,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:002:0019), яка передається у 

власність гр. Сухіну Миколі Сергійовичу. 

2. Передати гр. Сухіну Миколі Сергійовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сухіну Миколі Сергійовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      

у власність гр. Сухіну Миколі Сергійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1029 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Сосновському Анатолію 

Леонідовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сосновського Анатолія Леонідовича, жителя с. Запруда,             

вул. Центральна, 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.05.2021 року, 

номер витягу НВ-2611893382021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Запруда на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, що 

розташована  за адресою: с. Запруда, площею 1,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:001:0036), яка передається у 

власність гр. Сосновському Анатолію Леонідовичу. 

2. Передати гр. Сосновському Анатолію Леонідовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сосновському Анатолію Леонідовичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      

у власність гр. Сосновському Анатолію Леонідовичу для  ведення особистого                      

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1030 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Сосновській Антоніні Антонівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сосновської Антоніни Антонівни, жительки с. Запруда,             

вул. Центральна, 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.05.2021 року, 

номер витягу НВ-0711495542021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Запруда на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Запруда, площею 1,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:001:0035), яка передається у 

власність гр. Сосновській Антоніні Антонівні. 

2. Передати гр. Сосновській Антоніні Антонівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сосновській Антоніні Антонівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      

у власність гр. Сосновській Антоніні Антонівні для  ведення особистого                              

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1031 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Штиль Нілі Михайлівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

  

 

              Розглянувши звернення гр. Штиль Ніли Михайлівни, жительки с. Мала Глумча,                      

вул. Слобідська, 10, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.06.2021 року, 

номер витягу НВ-5609831392021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Мала Глумча на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:                   

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Мала Глумча, площею 1,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783601:02:006:0018), яка 

передається у власність гр. Штиль Нілі Михайлівні. 

2. Передати гр. Штиль Нілі Михайлівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Штиль Нілі Михайлівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                   

у власність гр. Штиль Нілі Михайлівні для  ведення особистого селянського                     

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1032 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Дорош Лілії Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Дорош Лілії Миколаївни, жительки с. Миколаївка,             

вул. Л. Українки, 17, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.06.2021 року, 

номер витягу НВ-3222911292021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:001:0121), яка 

передається у власність гр. Дорош Лілії Миколаївні. 

2. Передати гр. Дорош Лілії Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дорош Лілії Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                        

у власність  гр. Дорош Лілії Миколаївні для  ведення особистого селянського                    

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1033 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Дорош Ніні Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Дорош Ніни Миколаївни, жительки с. Миколаївка,             

вул. Гагаріна, 29, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.07.2021 року, номер витягу 

НВ-3223352222021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:001:0123), яка 

передається у власність гр. Дорош Ніні Миколаївні. 

2. Передати гр. Дорош Ніні Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дорош Ніні Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Дорош Ніні Миколаївні для  ведення особистого селянського                     

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1034 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Дорошу Сергію Івановичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Дороша Сергія Івановича, жителя с. Миколаївка,             

вул. Лесі Українки, 17, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,           

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.06.2021 року, 

номер витягу НВ-3512866062021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  Житомирської області, загальною площею 0,9300 га, в т.ч.:  ділянка 

1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, площею 0,9300 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:003:0044), яка передається у 

власність гр. Дорошу Сергію Івановичу. 

2. Передати гр. Дорошу Сергію Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дорошу Сергію Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      

у власність гр. Дорошу Сергію Івановичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1035 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Дорошу Леоніду Григоровичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Дороша Леоніда Григоровича, жителя с. Миколаївка,             

керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень 

Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 14.07.2021 року, номер витягу                                

НВ-0711727312021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:002:0089), яка 

передається у власність гр. Дорошу Леоніду Григоровичу. 

2. Передати гр. Дорошу Леоніду Григоровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дорошу Леоніду Григоровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Дорошу Леоніду Григоровичу для  ведення особистого                              

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1036 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Піка Федору Олександровичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Піки Федора Олександровича, жителя с. Миколаївка,             

керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень 

Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 19.07.2021 року, номер витягу                       

НВ-6315665482021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  району Житомирської області, загальною площею 1,0500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, площею 1,0500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:001:0122), яка 

передається у власність гр. Піка Федору Олександровичу. 

2. Передати гр. Піка Федору Олександровичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Піка Федору Олександровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Піка Федору Олександровичу для  ведення особистого                              

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1037 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Красновській Марії 

Олександрівні для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Красновській Марії Олександрівні, жительки                              

с. Кривотин,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.06.2021 року, номер витягу 

НВ-6813984462021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Кривотин на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,1000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кривотин, площею 1,1000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783201:04:001:0061), яка 

передається у власність гр. Красновській Марії Олександрівні. 

2. Передати гр. Красновській Марії Олександрівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Красновській Марії Олександрівні провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                      

у власність гр. Красновській Марії Олександрівні для  ведення особистого                            

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1038 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Порайко Олегу Івановичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

  Розглянувши звернення гр. Порайко Олега Івановича, жителя с. Кривотин,                      

вул. Хмельницького, 55,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, 

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.08.2021 року, 

номер витягу НВ-7421462352021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Кривотин на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,4100 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кривотин, площею 0,4100 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783201:04:001:0062), яка 

передається у власність гр. Порайко Олегу Івановичу. 

2. Передати гр. Порайко Олегу Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Порайко Олегу Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                

у власність гр. Порайко Олегу Івановичу для  ведення особистого                                        

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1039 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Беляк Антоніні Станіславівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Беляк Антоніни Станіславівни, жительки                              

с. Кривотин,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.04.2021 року, номер витягу 

НВ-0711437602021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Кривотин на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кривотин, площею 1,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783201:04:001:0060), яка 

передається у власність гр. Беляк Антоніні Станіславівні. 

2. Передати гр. Беляк Антоніні Станіславівні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Беляк Антоніні Станіславівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                

у власність  гр. Беляк Антоніні Станіславівні для  ведення особистого                                    

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1040 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Пашинському Валентину 

Бернадовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Пашинського Валентина Бернадовича, жителя                              

с. Яменець, вул. Першотравнева, 12,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII 

Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 19.07.2021 року, номер витягу НВ-6509555702021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Яменець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Яменець, вул. Першотравнева,  площею 0,3500 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783206:09:001:0028), 

яка передається у власність гр. Пашинському Валентину Бернадовичу. 

2. Передати гр. Пашинському Валентину Бернадовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Пашинському Валентину Бернадовичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                        

у власність гр. Пашинському Валентину Бернадовичу для  ведення особистого                         

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1041 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Сокірко Івану Володимировичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Сокірко Івана Володимировича, жителя смт Ємільчине,  

пров. Дружби, 12, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.08.2021 року, 

номер витягу НВ-5609844512021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського  району Житомирської області, загальною площею 1,9900 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Серби, площею 1,9900 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821785801:02:002:0068), яка передається у 

власність гр. Сокірко Івану Володимировичу. 

2. Передати гр. Сокірко Івану Володимировичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сокірко Івану Володимировичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Сокірко Івану Володимировичу для  ведення особистого                           

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1042 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Нестеренко Варварі Вікторівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Нестеренко Варвари Вікторівни, жительки с. Велика 

Глумча, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.08.2021 року, номер витягу 

НВ-0522393422021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Велика Глумча на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  району Житомирської області, загальною площею 0,7000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Глумча, вул. Центральна, площею 0,7000 га 

- для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821781801:02:002:0082), яка передається у власність гр. Нестеренко Варварі Вікторівні. 

2. Передати гр. Нестеренко Варварі Вікторівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Нестеренко Варварі Вікторівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                     

у власність гр. Нестеренко Варварі Вікторівні для  ведення особистого                                 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1043 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Шнайдер Ользі Володимирівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Шнайдер Ольги Володимирівни, жительки с. Березники,              

керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень 

Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 15.06.2021 року, номер витягу                               

НВ-2105326002021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Березники на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,1000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Березники, площею 1,1000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821780601:02:002:0047), яка 

передається у власність гр. Шнайдер Ользі Володимирівні. 

2. Передати гр. Шнайдер Ользі Володимирівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шнайдер Ользі Володимирівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                  

у власність гр. Шнайдер Ользі Володимирівні для  ведення особистого                       

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1044 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Лук’янчуку Петру 

Володимировичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Лук’янчука Петра Володимировича, жителя с. Березники, 

пров. Майданський, 5, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,       

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  від 09.08.2021 року, 

номер витягу НВ-0522339742021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Березники на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,8000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Березники, площею 0,8000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821780601:02:001:0030), яка 

передається у власність гр. Лук’янчуку Петру Володимировичу. 

2. Передати гр. Лук’янчуку Петру Володимировичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лук’янчуку Петру Володимировичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                                    

у власність гр. Лук’янчуку Петру Володимировичу для  ведення  

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1045 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Борисюку Олександру 

Олександровичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Борисюка Олександра Олександровича, жителя                       

м. Миколаїв, вул. Крилова, 50А кв. 101, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII 

Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  

від 28.07.2021 року, номер витягу НВ-6814311922021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Просіка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського  району Житомирської області, загальною площею 1,3500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Просіка, площею 1,3500 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821787307:02:001:0072), яка передається у 

власність гр. Борисюку Олександру Олександровичу. 

2. Передати гр. Борисюку Олександру Олександровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Борисюку Олександру Олександровичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

у власність гр. Борисюку Олександру Олександровичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1046 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Шокуру Дмитру Павловичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шокура Дмитра Павловича, жителя с. Просіка,                    

вул. Молодіжна, 22, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  від 04.08.2021 року, 

номер витягу НВ-6509614592021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Просіка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського  району Житомирської області, загальною площею 1,6000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Просіка, площею 1,6000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821787307:02:001:0073), яка передається у 

власність гр. Шокуру Дмитру Павловичу. 

2. Передати гр. Шокуру Дмитру Павловичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шокуру Дмитру Павловичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Шокуру Дмитру Павловичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1047 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Шокуру Івану Павловичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шокура Івана Павловича, жителя с. Просіка,                    

вул. Молодіжна, 22, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  від 11.08.2021 року, 

номер витягу НВ-7421531472021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Просіка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського  району Житомирської області, загальною площею 1,5203 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Просіка, площею 1,5203 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821787307:02:001:0074), яка передається у 

власність гр. Шокуру Івану Павловичу. 

2. Передати гр. Шокуру Івану Павловичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шокуру Івану Павловичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

у власність гр. Шокуру Івану Павловичу для  ведення особистого селянського  

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1048 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Рогузько Валентині Павлівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Рогузько Валентини Павлівни, жительки с. Миколаївка, 

вул. Гагаріна, 4,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.08.2021 року, номер витягу                       

НВ-4616578032021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Полоничеве на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Полоничеве, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784203:03:001:0007), яка 

передається у власність гр. Рогузько Валентині Павлівні. 

2. Передати гр. Рогузько Валентині Павлівні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Рогузько Валентині Павлівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Рогузько Валентині Павлівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1049 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Білюк Оксані Олексіївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Білюк Оксани Олексіївни, жительки с. Миколаївка,      

вул. Івана Франка, 10,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 

25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.09.2021 року, 

номер витягу НВ-7116875932021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:001:0124), яка 

передається у власність гр. Білюк Оксані Олексіївні. 

2. Передати гр. Білюк Оксані Олексіївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Білюк Оксані Олексіївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Білюк Оксані Олексіївні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1050 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Приймак Ользі Яківні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Приймак Ольги Яківни, жительки с. Рудня-Миколаївка,      

вул. Тараса Шевченка, 6,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, 

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.08.2021 року, 

номер витягу НВ-4811976472021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Рудня-Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Рудня-Миколаївка, площею 2,0000 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784204:08:003:0023), 

яка передається у власність гр. Приймак Ользі Яківні. 

2. Передати гр. Приймак Ользі Яківні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Приймак Ользі Яківні провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме 

майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Приймак Ользі Яківні для  ведення особистого селянського  

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1051 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Антонюк Наталії Петрівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Антонюк Наталії Петрівни, жительки с. Хутір-Мокляки, 

керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,  ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень 

Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 17.08.2021 року, номер витягу                               

НВ-6509659252021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Хутір-Мокляки на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Хутір-Мокляки, площею 1,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783404:08:001:0018), яка 

передається у власність гр. Антонюк Наталії Петрівні. 

2. Передати гр. Антонюк Наталії Петрівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Антонюк Наталії Петрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Антонюк Наталії Петрівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1052 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Охріменко Валентині Кирилівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Охріменко Валентини Кирилівни, жительки                  

смт Ємільчине, вул. Короленка, 22, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України,  ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII 

Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 29.07.2021 року, номер витягу НВ-2105404322021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Хутір-Мокляки на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Хутір-Мокляки, площею 0,2500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783404:08:001:0017), яка 

передається у власність гр. Охріменко Валентині Кирилівні. 

2. Передати гр. Охріменко Валентині Кирилівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Охріменко Валентині Кирилівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Охріменко Валентині Кирилівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1053 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Романчуку Миколі 

Аркадійовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Романчука Миколи Аркадійовича, жителя с. Ілляшівка,                        

керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень 

Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 17.08.2021 року, номер витягу                               

НВ-5117022082021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Ілляшівка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Ілляшівка, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821787302:07:001:0006), яка 

передається у власність гр. Романчуку Миколі Аркадійовичу. 

2. Передати гр. Романчуку Миколі Аркадійовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Романчуку Миколі Аркадійовичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Романчуку Миколі Аркадійовичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1054 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Лозко Петру Павловичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лозко Петра Павловича, жителя с. Руденька,                            

вул. Незалежності, 139, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,          

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.08.2021 року, 

номер витягу НВ-2105421462021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Руденька на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського  району Житомирської області, загальною площею 0,1300 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Руденька, вул. Незалежності, площею 0,1300 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755103:02:002:0042), яка 

передається у власність гр. Лозко Петру Павловичу. 

2. Передати гр. Лозко Петру Павловичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лозко Петру Павловичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Лозко Петру Павловичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1055 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у спільну 

часткову  власність громадянам 

Гриценко Віктору Борисовичу та 

Цимбалюк Ользі Борисівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення громадян Гриценко Віктора Борисовича, жителя м. Дубно, 

вул. Семидубська, 18 кв. 11, Рівненської області, та Цимбалюк Ольги Борисівни,  жительки 

м. Київ,  вул. Декабристів, 5 Б кв. 175, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом      

VII Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 30.06.2021 року, номер витягу НВ-3512832812021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Середи на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського  району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, вул. Кулішівська, площею 0,2500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:003:0096), яка 

передається у  спільну часткову власність по 1/2 частці (без визначення меж цих часток в 

натурі (на місцевості) громадянам Гриценко Віктору Борисовичу та Цимбалюк Ользі 

Борисівні. 

2. Передати громадянам Гриценко Віктору Борисовичу та Цимбалюк Ользі Борисівні 

вищезгадану  земельну ділянку у спільну часткову власність по 1/2 частці (без визначення 

меж цих часток в натурі (на місцевості) у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Громадянам Гриценко Віктору Борисовичу та Цимбалюк Ользі Борисівні провести  

державну реєстрацію речового права на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності 

до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у спільну часткову  власність громадянам Гриценко Віктору Борисовичу та  

Цимбалюк Ользі Борисівні для  ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1056 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Демянчук Віті Андріївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Демянчук Віти Андріївни, жительки смт Ємільчине,                            

вул. 1 Травня, 27, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.08.2021 року, номер витягу 

НВ-7421455912021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Середи на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, площею 2,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:006:0077), яка передається у 

власність гр. Демянчук Віті Андріївні. 

2. Передати гр. Демянчук Віті Андріївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Демянчук Віті Андріївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Демянчук Віті Андріївні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1057 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Бацюну Ярославу Ігоровичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Бацюна Ярослава Ігоровича, жителя смт Ємільчине,                            

вул. Мічуріна, 2 кв. 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 

25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.09.2021 року, 

номер витягу НВ-5609962782021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Середи на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, площею 2,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:006:0078), яка передається у 

власність гр. Бацюну Ярославу Ігоровичу. 

2. Передати гр. Бацюну Ярославу Ігоровичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Бацюну Ярославу Ігоровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Бацюну Ярославу Ігоровичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. не голосувала 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1058 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Данильчуку Миколі 

Ілларіоновичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Данильчука Миколи Ілларіоновича, жителя с. Середи,   

вул. Сербівська,32, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.07.2021 року, 

номер витягу НВ-3223325852021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Середи на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3705 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, вул. Сербівська площею 0,3705 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:002:0099), яка 

передається у власність гр. Данильчуку Миколі Ілларіоновичу. 

2. Передати гр. Данильчуку Миколі Ілларіоновичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчуку Миколі Ілларіоновичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



                                                            
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Данильчуку Миколі Ілларіоновичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1059 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Кот Тетяні Андріївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Кот Тетяні Андріївні, жительки с. Мокляки, керуючись 

ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень Закону 

України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 23.07.2021 року, номер витягу                         

НВ-7421344982021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Кам’яногірка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,4500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кам’яногірка, площею 0,4500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783803:03:001:0018), яка 

передається у власність гр. Кот Тетяні Андріївні. 

2. Передати гр. Кот Тетяні Андріївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кот Тетяні Андріївні провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме 

майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Кот Тетяні Андріївні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1060 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Філоненко Наталії Аркадіївні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Філоненко Наталії Аркадіївни, жительки смт Ємільчине, 

пров. Соборний, 6 а, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.07.2021 року, 

номер витягу НВ-2612107022021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Кам’яногірка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3914 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кам’яногірка, площею 0,3914 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783803:02:001:0019), яка 

передається у власність гр. Філоненко Наталії Аркадіївні. 

2. Передати гр. Філоненко Наталії Аркадіївні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Філоненко Наталії Аркадіївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність  гр. Філоненко Наталії Аркадіївні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1061 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Коту Олександру Анатолійовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Кота Олександра Анатолійовича, жителя с. Куліші,               

вул. Рибна, 17, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.07.2021 року, номер витягу                         

НВ-6814277782021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Кам’яногірка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,8300 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кам’яногірка, площею 0,8300 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783803:02:001:0020), яка 

передається у власність гр. Коту Олександру Анатолійовичу. 

2. Передати гр. Коту Олександру Анатолійовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Коту Олександру Анатолійовичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Коту Олександру Анатолійовичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1062 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Тишинському Андрію 

Петровичу для  ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Тишинського Андрія Петровича, жителя с. Куліші,               

вул. Набережна, 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.08.2021 року, 

номер витягу НВ-5318681212021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Куліші на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,1700 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Куліші, площею 0,1700 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821783401:09:003:0061), яка передається у 

власність гр. Тишинському Андрію Петровичу. 

2. Передати гр. Тишинському Андрію Петровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Тишинському Андрію Петровичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Тишинському Андрію Петровичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1063 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Голяці Ользі Іванівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Голяки Ольги Іванівни, жительки м. Новоград-

Волинський, вул. Шевченка, 1 кв. 14 керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII 

Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 28.08.2021 року, номер витягу НВ-0711915862021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Велика Цвіля на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,6000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Цвіля, площею 0,6000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782001:05:001:0043), яка 

передається у власність гр. Голяці Ользі Іванівні. 

2. Передати гр. Голяці Ользі Іванівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Голяці Ользі Іванівні провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме 

майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Голяці Ользі Іванівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1064 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Лугині Якову Володимировичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Лугини Якова Володимировича, жителя с. Здоровець,   

вул. Лесі Українки, 45 керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,               

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.09.2021 року, 

номер витягу НВ-3513219512021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

в межах  населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Здоровець, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755102:10:001:0007), яка 

передається у власність гр. Лугині Якову Володимировичу. 

2. Передати гр. Лугині Якову Володимировичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лугині Якову Володимировичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Лугині Якову Володимировичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1065 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність                  

гр. Дворецькому Віталію 

Леонідовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Дворецького Віталія Леонідовича, жителя с. Чміль,      

вул. Центральна, 1 керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.08.2021 року, 

номер витягу НВ-4811898352021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку від 25.08.2021 року, номер витягу НВ-0711901882021, відповідно до п. 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи 

висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних 

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розташовані 

в межах  населеного пункту с. Чміль на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського  району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:   

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Чміль, площею 1,4000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784403:07:003:0013); 

ділянка 2, що розташована  за адресою: с. Чміль, площею 0,6000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784403:07:003:0012), які передаються у 

власність гр. Дворецькому Віталію Леонідовичу. 

2. Передати гр. Дворецькому Віталію Леонідовичу вищезгадані  земельні ділянки у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дворецькому Віталію Леонідовичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

у власність  гр. Дворецькому Віталію Леонідовичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1066 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Терещук Юлії Болеславівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Терещук Юлії Болеславівни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Військова, 7 кв. 7, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 Перехідних положень 

Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України №1423-ІХ від 

28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.07.2021 року, номер витягу                              

НВ-1815870812021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

1,0000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:03:000:0252), яка передається у власність   гр. Терещук Юлії Болеславівні. 

2. Передати гр. Терещук Юлії Болеславівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Терещук Юлії Болеславівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність  гр. Терещук Юлії Болеславівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1067 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Климчуку Івану Сергійовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Климчука Івана Сергійовича, жителя смт Ємільчине,  

вул. Соборна, 37 кв. 5, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 Перехідних положень 

Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України №1423-ІХ від 

28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.07.2021 року, номер витягу                              

НВ-1815876252021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,2000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

1,2000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:03:000:0259), яка передається у власність   гр. Климчуку Івану Сергійовичу. 

2. Передати гр. Климчуку Івану Сергійовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Климчуку Івану Сергійовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Климчуку Івану Сергійовичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1068 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Волощук Надії Сергіївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Волощук Надії Сергіївни, жительки смт Ємільчине,           

вул. Базарна, 12 а кв. 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 Перехідних положень 

Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України №1423-ІХ від 

28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.07.2021 року, номер витягу 

НВ-1815870592021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,5000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

1,5000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0195), яка передається у власність   гр. Волощук Надії Сергіївні. 

2. Передати гр. Волощук Надії Сергіївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощук Надії Сергіївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Волощук Надії Сергіївні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1069 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Волощук Валентині Василівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Волощук Валентини Василівни, жительки                                 

смт Ємільчине, вул. Базарна, 12 а кв. 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 Перехідних 

положень Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України 

№1423-ІХ від 28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 

28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 14.07.2021 року, 

номер витягу НВ-1815870602021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,5000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

1,5000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0194), яка передається у власність   гр. Волощук Валентині Василівні. 

2. Передати гр. Волощук Валентині Василівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощук Валентині Василівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Волощук Валентині Василівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1070 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Волощуку Сергію Васильовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Волощука Сергія Васильовича, жителя                                 

м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 64 кв. 56, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 

Перехідних положень Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом 

України №1423-ІХ від 28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин», ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII 

Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 14.07.2021 року, номер витягу НВ-1815870572021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  району Житомирської області, загальною площею 1,5000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

1,5000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0197), яка передається у власність   гр. Волощуку Сергію Васильовичу. 

2. Передати гр. Волощуку Сергію Васильовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощуку Сергію Васильовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Волощуку Сергію Васильовичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1071 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Волощук Олені Дмитрівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Волощук Олени Дмитрівни, жительки                                 

м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 64 кв. 56, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 

Перехідних положень Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом 

України №1423-ІХ від 28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин», ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII 

Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 14.07.2021 року, номер витягу НВ-1815870582021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,5000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

1,5000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0196), яка передається у власність   гр. Волощук Олені Дмитрівні. 

2. Передати гр. Волощук Олені Дмитрівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощук Олені Дмитрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність  гр. Волощук Олені Дмитрівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1072 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Горбик Людмилі Петрівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Горбик Людмили Петрівни, жительки  с. Степанівка,             

вул. Рад, 75, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 Перехідних положень Земельного 

кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України №1423-ІХ від 28.04.2021 

року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень Закону 

України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 30.11.2020 року, номер витягу НВ-

1814446692020, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з 

питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,2000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

1,2000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0187), яка передається у власність   гр. Горбик Людмилі Петрівні. 

2. Передати гр. Горбик Людмилі Петрівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Горбик Людмилі Петрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Горбик Людмилі Петрівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1073 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Яремчук Тетяні Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Яремчук Тетяни Миколаївни, жительки с. Горбове,                            

вул. Молодіжна, 20, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 Перехідних положень 

Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України №1423-ІХ від 

28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.11.2020 року, номер витягу 

НВ-1814446612020, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,2000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

1,2000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0179), яка передається у власність   гр. Яремчук Тетяні Миколаївні. 

2. Передати гр. Яремчук Тетяні Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Яремчук Тетяні Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність  гр. Яремчук Тетяні Миколаївні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1074 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Чокою Костянтину Васильовичу 

(учаснику бойових дій) для  ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Чокоя Костянтина Васильовича (учасника бойових дій), 

жителя м. Кіцмань, вул. Тургенєва, 15 а/16, Чернівецької області, керуючись ст. 12, 116, 118, 

122, 126, п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України із змінами, внесеними 

згідно із Законом України №1423-ІХ від 28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин», ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом 

VII Перехідних та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816179712021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, що розташована 

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради, площею 

2,0000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0199), яка передається у власність   гр. Чокою Костянтину Васильовичу. 

2. Передати гр. Чокою Костянтину Васильовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Чокою Костянтину Васильовичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Чокою Костянтину Васильовичу (учаснику бойових дій)  

для  ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1075 

 

Про відмову у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Мельник Галині 

Андріївні для ведення особистого 

селянського господарства 

 

  

Розглянувши звернення гр. Мельник Галини Андріївни, жительки с. Королівка,                      

вул. Польова, 7,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 18.01.2021 року, номер витягу 

НВ-1814731892021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А 

1. Відмовити гр. Мельник Галині Андріївні, жительці с. Королівка,  вул. Польова, 7,  у  

затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га, в 

тому числі: 2,0000 га - для ведення особистого селянського господарства, кадастровий 

номер: 1821786800:07:000:0512,  для передачі у власність. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про відмову у затвердженні проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність гр. Мельник Галині Андріївні для ведення  

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 

 
 

 

 

 


