
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 119 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Медведському Адаму 

Михайловичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Медведського Адама Михайловича, жителя  с. Березники,  

керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирської області від 05.01.2021 року, 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Березники на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

області, загальною площею 0,6000 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за адресою:                        

с. Березники, площею 0,6000 га - для  ведення особистого селянського господарства 

(кадастровий номер 1821780601:02:001:0023, яка передається у власність гр. Медведському 

Адаму Михайловичу. 

2. Передати гр. Медведському Адаму Михайловичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Рекомендувати гр. Медведському Адаму Михайловичу провести  державну реєстрацію 

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

законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                                  

у  власність  гр. Медведському Адаму Михайловичу». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине №120  

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Кот Валентині 

Адамівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кот Валентини Адамівни, жительки с. Підлуби,  керуючись  

ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України 

«Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону 

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

земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Житомирській області від 02.10.2020 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Підлуби  на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за адресою:                       

с. Підлуби, вул. Шепельова, 13, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784601:03:007:0156), яка передається у власність гр. Кот Валентині Адамівні. 

2. Передати гр. Кот Валентині Адамівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кот Валентині Адамівні провести державну реєстрацію речового права на нерухоме 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                            

у  власність  гр. Кот Валентині Адамівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 121 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Сингаєвській Ніні 

Адамівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сингаєвської Ніни Адамівни, жительки смт Ємільчине, 

пров. Олександра Довженка, 16,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного 

кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», 

беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

10.12.2020 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, загальною площею 0,1500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою: смт Ємільчине, пров. Олександра Довженка, 16, площею 0,1500 га - для  будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755100:07:004:0159), яка передається у власність гр. Сингаєвській Ніні Адамівні. 

2. Передати гр. Сингаєвській Ніні Адамівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сингаєвській Ніні Адамівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                               

у  власність  гр. Сингаєвській Ніні Адамівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 122 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Гарбар Льодзі 

Станіславівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гарбар Льодзі Станіславівни, жительки смт Ємільчине,     

вул. Миру, 34,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та 

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

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

30.12.2020 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, загальною площею 0,0693 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою: смт Ємільчине, вул. Миру, 34, площею 0,0693 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755100:07:019:0192), яка передається у власність гр. Гарбар Льодзі Станіславівні. 

2. Передати гр. Гарбар Льодзі Станіславівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гарбар Льодзі Станіславівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                               

у  власність  гр. Гарбар Льодзі Станіславівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 123 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр.  Суй Світлані 

Миколаївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Суй Світлани Миколаївни, жительки смт Ємільчине,          

вул. Івана Франка, 20 а,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та 

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

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

04.01.2021 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, загальною площею 0,1500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою: смт Ємільчине, вул. Івана Франка, 20 а, площею 0,1500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755100:07:014:0089), яка передається у власність гр. Суй Світлані Миколаївні. 

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

відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                               

у  власність  гр.  Суй Світлані Миколаївні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 124 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Кузьмичу Валентину 

Миколайовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кузьмича Валентина Миколайовича, жителя с. Сергіївка,                

вул. Центральна, 1/3, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та 

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

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

08.12.2020 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Сергіївка  на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

 області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за адресою:                      

с. Сергіївка, вул. Центральна, 1/3, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821786201:02:004:0026), яка передається у власність гр. Кузьмичу Валентину Миколайовичу. 

2. Передати гр. Кузьмичу Валентину Миколайовичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр Кузьмичу Валентину Миколайовичу провести державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                                    

у  власність   гр. Кузьмичу Валентину Миколайовичу». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 125 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Коту Борису 

Мартиновичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кота Бориса Мартиновича, жителя с. Руденька, вул. Олега 

Кошового, 2,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 

25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та Прикінцевих  

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 17.11.2020 року, 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Руденька на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за адресою:                        

с. Руденька, вул. Олега Кошового, 2, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755103:02:001:0011), яка передається у власність гр. Коту Борису Мартиновичу. 

2. Передати гр. Коту Борису Мартиновичу вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Коту Борису Мартиновичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                           

у  власність  гр. Коту Борису Мартиновичу». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 126 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Пінчук Поліні 

Василівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Пінчук Поліни Василівни, жительки с. Великий Яблунець, 

вул. Сергія Кемського, 93,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та 

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

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

04.01.2021 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою: с. Великий Яблунець, вул. Сергія Кемського, 93, площею 0,2500 га - для  будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821782201:03:005:0025), яка передається у власність гр. Пінчук Поліни Василівни 

2. Передати гр. Пінчук Поліни Василівни вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Пінчук Поліни Василівни провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                                

у  власність  гр. Пінчук Поліні Василівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 127 

 
Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки  в натурі (на 

місцевості), яка передається у  спільну 

часткову власність  гр. Серпутьку 

Олександру Миколайовичу та                       

гр. Журавській Аллі Олександрівні              

 

 

                  Розглянувши звернення гр. Серпутька Олександра Миколайовича, жителя                          

с. Великий Яблунець, вул. Сергія Кемського, 114,  та гр. Журавської Алли Олександрівни, 

жительки  с. Великий Яблунець, вул. Сергія Кемського, 114,  керуючись ст. 12, 87, 88, 116, 

118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України,  ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  

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

кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Житомирської області  від 11.12.2020 року, відповідно до статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 0,2500 га,  в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою:  с. Великий Яблунець, вул. Сергія Кемського, 114, площею 0,2500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821782201:03:006:0020), яка передається у спільну часткову власність    

гр. Серпутьку Олександру Миколайовичу та  гр. Журавській Аллі Олександрівні.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Передати гр. Серпутьку Олександру Миколайовичу та  гр. Журавській Аллі 

Олександрівні вищезгадану  земельну ділянку у  спільну часткову власність у відповідності до 

вимог чинного законодавства.                                                                                                                                                                                                                        

3. Рекомендувати гр. Серпутьку Олександру Миколайовичу та  гр. Журавській Аллі 

Олександрівні провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме майно  (земельну 

ділянку)  у відповідності до чинного законодавства України.                                                                                                                                         

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення   

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається                              

у  спільну часткову власність  гр. Серпутьку Олександру Миколайовичу та                                               

гр. Журавській Аллі Олександрівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 128 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Голь Олені Степанівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Голь Олени Степанівни, жительки м. Київ, вул. Світла, 6     

кв. 24,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 

55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та Прикінцевих  

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 11.12.2020 року, 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Старі Непізнаничі на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою: с. Старі Непізнаничі, вул. Польова, 8, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821782205:09:002:0012), яка передається у власність гр. Голь Олені Степанівні. 

2. Передати гр. Голь Олені Степанівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Голь Олені Степанівні провести державну реєстрацію речового права на нерухоме 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                               

у  власність  гр. Голь Олені Степанівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 129 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Піка Володимиру 

Михайловичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Піки Володимира Михайловича, жителя с. Підлуби,           

вул. Шепельова, 10,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та 

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

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

05.10.2020 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за адресою:                        

с. Підлуби, вул. Шепельова, 10, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784601:03:008:0136), яка передається у власність гр. Піка Володимиру Михайловичу. 

2. Передати гр. Піка Володимиру Михайловичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Піка Володимиру Михайловичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                             

у  власність  гр. Піка Володимиру Михайловичу». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 130 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Остапчук Марії 

Петрівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Остапчук Марії Петрівни, жительки с. Мокляки,  керуючись  

ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України 

«Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону 

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

земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Житомирській області від 05.01.2021 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Мокляки  на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за адресою: с. 

Мокляки, вул. Степанівська, 30, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783801:07:001:0023), яка передається у власність гр. Остапчук Марії Петрівні. 

2. Передати гр. Остапчук Марії Петрівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Остапчук Марії Петрівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                                 

у  власність  гр. Остапчук Марії Петрівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 131 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Лугині Світлані 

Володимирівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лугини Світлани Володимирівни, жительки с. Здоровець, 

вул. Лесі Українки, 45,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та 

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

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

05.01.2021 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельної ділянки  в натурі (на місцевості), що розташована  в межах  населеного пункту 

с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за адресою:                        

с. Здоровець, вул. Лесі  Українки, 45, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755102:10:002:0004), яка передається у власність гр. Лугині Світлані Володимирівні. 

2. Передати гр. Лугині Світлані Володимирівні вищезгадану земельну ділянку у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лугині Світлані Володимирівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається                                   

у  власність  гр. Лугині Світлані Володимирівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 
 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 132 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Ортліб Галині 

Анатоліївні 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Ортліб Галини Анатоліївни, жительки смт Ємільчине,      

вул. Яблунева, 18, керуючись ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та 

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

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

21.02.2020 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості), що розташовані  в межах  населеного пункту 

с. Просіка на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   Житомирської 

області, загальною площею 0,6480 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Просіка, вул. Зелена, 6, площею 0,2500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821787307:02:001:0030);  

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Просіка, вул. Зелена  площею 0,1723 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821787307:02:001:0031);  

- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Просіка, площею 0,1396 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821787307:02:001:0032);  

- ділянка 4, що розташована  за адресою:  с. Просіка, площею 0,0861 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821787307:02:001:0033), які 

передаються у власність гр. Ортліб Галині Анатоліївні. 

2.  Передати гр. Ортліб Галині Анатоліївні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Ортліб Галині Анатоліївні провести державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова  

 

Сергій ВОЛОЩУК 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення    

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються                                 

у  власність гр. Ортліб Галині Анатоліївні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 133 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Метельському Францу 

Адолєвичу 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Метельського Франца Адолєвича, жителя с. Кривотин,     

вул. Богдана Хмельницького, 46, керуючись ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного 

кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», 

беручи  до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

17.12.2020 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості), що розташовані  в межах  населеного пункту 

с. Кривотин на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

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

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кривотин, вул. Богдана Хмельницького, 46, 

площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (кадастровий номер 1821783201:04:001:0058);  

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Кривотин, вул. Богдана Хмельницького,  площею 

0,3500 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783201:04:001:0059), які передаються у власність гр. Метельському Францу Адолєвичу.  

2.  Передати гр. Метельському Францу Адолєвичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Метельському Францу Адолєвичу провести державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавстваУкраїни. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення           

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються                                

у  власність гр. Метельському Францу Адолєвичу». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 134 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Лозко Валентині 

Василівні 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Лозко Валентини Василівни, жительки с. Миколаївка, 

керуючись ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

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

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

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 25.11.2020 року, 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості), що розташовані  в межах  населеного пункту 

с. Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 0,9100 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, вул. Франка Івана, 25, площею        

0,2500 га - для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (кадастровий номер 1821784201:05:001:0113);  

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Миколаївка,  площею 0,6600 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:001:0112), які 

передаються у власність гр. Лозко Валентині Василівні. 

2.  Передати гр. Лозко Валентині Василівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Лозко Валентині Василівні провести державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавстваУкраїни. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 
«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення    

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються                              

у  власність гр. Лозко Валентині Василівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 135 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Чиж Марії Тихонівні 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Чиж Марії Тихонівни, жительки с. Миколаївка, керуючись 

ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України 

«Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону 

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

земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Житомирській області від 16.10.2020 року, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж  земельних ділянок в натурі (на місцевості), що розташовані  в межах  населеного пункту 

с. Миколаївка на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 0,7800 га,  в т.ч.:   

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, вул. Шевченка,  8, площею 0,2500 га - 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821784201:05:002:0083);  

ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Миколаївка,  площею 0,2700 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:002:0084);  

ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Миколаївка, площею 0,2600 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:001:0107 які 

передаються у власність гр. Чиж Марії Тихонівні. 

2.  Передати гр. Чиж Марії Тихонівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Чиж Марії Тихонівні провести державну реєстрацію речового права на нерухоме 

майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення              

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються                                     

у  власність гр. Чиж Марії Тихонівні». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 


