
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1315 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Ющенко Ірині Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Ющенко Ірини Миколаївни, жительки  смт Ємільчине,    

вул. Богдана Хмельницького, 22,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

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

НВ-6115015592021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,5000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине, площею 0,5000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:007:0140), яка 

передається у власність гр. Ющенко Ірині Миколаївні. 

2. Передати гр. Ющенко Ірині Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ющенко Ірині 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Ющенко Ірині Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1316 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність                    

гр. Сідлецькій Поліні Цезарівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Сідлецької Поліни Цезарівни, жительки  с. Здоровець,    

вул. Лесі Українки, 33,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,           

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 21.09.2021 року, номер витягу                       

НВ-5318941402021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку  від 

17.09.2021 року, номер витягу НВ-3223870762021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розташовані 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,0300 га, в т.ч.:      

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Здоровець, площею 0,5800 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755102:09:002:0008); 

 - ділянка 2, що розташована  за адресою: с. Здоровець, площею 0,4500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755102:09:002:0007), які 

передаються у власність гр. Сідлецькій Поліні Цезарівні. 

2. Передати гр. Сідлецькій Поліні Цезарівні вищезгадані  земельні ділянки у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сідлецькій Поліні Цезарівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  гр. Сідлецькій Поліні Цезарівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1317 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Палько Миколі Івановичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Палько Миколи Івановича, жителя с. Горбове, вул. Лесі 

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

Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку  від 03.09.2021 року, номер витягу НВ-6814559222021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського   району Житомирської області, загальною площею 0,4115 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Горбове, площею 0,4115 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821755101:12:005:0046), яка передається у 

власність гр. Палько Миколі Івановичу. 

2. Передати гр. Палько Миколі Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Палько Миколі 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Палько Миколі Івановичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1318 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Денисюк Світлані Миколаївні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Денисюк Світлани Миколаївни, жительки с. Симони,              

вул. Садова, 3,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку  від 20.09.2021 року, номер витягу НВ-6509775122021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського    району Житомирської області, загальною площею 0,4000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Симони, площею 0,4000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786601:01:001:0058), яка передається у 

власність гр. Денисюк Світлані Миколаївні. 

2. Передати гр. Денисюк Світлані Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Денисюк 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Денисюк Світлані Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1319 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Омельченко Валентині 

Феліксівні для  ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Омельченко Валентини Феліксівни, жительки с. Підлуби, 

вул. Шепельова, 12 а, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,         

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 09.09.2021 року, номер витягу                       

НВ-7116922852021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,3065 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Підлуби, площею 0,3065 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:008:0140), яка передається у 

власність гр. Омельченко Валентині Феліксівні. 

2. Передати гр. Омельченко Валентині Феліксівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Валентині Феліксівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Омельченко Валентині Феліксівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1320 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Рафіковій Людмилі Олексіївні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Рафікової Людмили Олексіївни, жительки м. Стрий,                 

вул. Ленкавського, 6 кв. 15, Львівської області, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.08.2021 року, 

номер витягу НВ-3223455762021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,3700 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Підлуби, площею 0,3700 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:007:0158), яка передається у 

власність гр. Рафіковій Людмилі Олексіївні. 

2. Передати гр. Рафіковій Людмилі Олексіївні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Рафіковій Людмилі 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Рафіковій Людмилі Олексіївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1321 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Литвинчуку Миколі Йосиповичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Литвинчука Миколи Йосиповича, жителя с. Старі 

Непізнаничі,  вул.  Вокзальна, 3, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.09.2021 року, номер витягу 

НВ-1216672342021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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

в межах  населеного пункту с. Старі Непізнаничі 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. Старі Непізнаничі, площею 1,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782205:09:002:0017), яка 

передається у власність гр. Литвинчуку Миколі Йосиповичу. 

2. Передати гр. Литвинчуку Миколі Йосиповичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Литвинчуку Миколі Йосиповичу 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Литвинчуку Миколі Йосиповичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1322 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Цалко Ядвізі Флоріанівні  для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Цалко Ядвіги Флоріанівни, жительки м. Житомир,                  

вул. Перемоги, 89 кв. 4, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,    

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 19.07.2021 року, номер витягу                                

НВ-3513022192021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,7400 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Аполлонівка, площею 0,7400 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783802:05:002:0015), яка 

передається у власність гр. Цалко Ядвізі Флоріанівні. 

2. Передати гр. Цалко Ядвізі Флоріанівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Цалко Ядвізі Флоріанівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Цалко Ядвізі Флоріанівні  для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1323 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Залевській Станіславі Францівні  

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Залевської Станіслави Францівни, жительки с. Болярка, 

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

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 16.08.2021 року, номер витягу НВ-2309532852021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,3300 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Болярка, площею 1,3300 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782000:01:000:0592), яка передається у 

власність гр. Залевській Станіславі Францівні. 

2. Передати гр. Залевській Станіславі Францівні вищезгадану земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Залевській Станіславі Францівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Залевській Станіславі Францівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1324 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Залевській Тетяні Вікторівні  

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Залевської Тетяни Вікторівни, жительки с. Болярка,       

вул. Лесі Українки, 21,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,     

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2021 року, номер витягу                                

НВ-1216475692021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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

в межах  населеного пункту с. Болярка 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. Болярка, площею 1,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782000:01:000:0591), яка передається у 

власність гр. Залевській Тетяні Вікторівні. 

2. Передати гр. Залевській Тетяні Вікторівні  вищезгадану земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Залевській Тетяні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Залевській Тетяні Вікторівні  для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1325 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Сосновській Аполлінарії 

Климентівні для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сосновської Аполлінарії Климентівни, жительки                

с. Запруда, вул. Лісова, 3, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, 

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 30.07.2021 року, номер витягу                       

НВ-7306361262021, 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 

 

ВИРІШИЛА:  

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 1821786202:04:002:0016), яка передається у 

власність гр. Сосновській Аполлінарії Климентівні. 

2. Передати гр. Сосновській Аполлінарії Климентівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сосновській Аполлінарії Климентівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність   гр. Сосновській Аполлінарії Климентівні для  ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1326 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Струтинському Володимиру 

Анатолійовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Струтинського Володимира Анатолійовича, жителя           

с. Запруда,  вул. Лісова, 3, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, 

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 27.07.2021 року, номер витягу                                

НВ-3223398892021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 1821786202:04:002:0015), яка передається у 

власність гр. Струтинському Володимиру Анатолійовичу. 

2. Передати гр. Струтинському Володимиру Анатолійовичу вищезгадану  земельну 

ділянку у власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Струтинському Володимиру 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Струтинському Володимиру Анатолійовичу для  ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1327 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Прищепі Михайлу Івановичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Прищепи Михайла Івановича, жителя с. Серби, 

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

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 07.09.2021 року, номер витягу  НВ-6315920522021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,5500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Серби, площею 0,5500 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821785801:02:002:0072), яка передається у 

власність гр. Прищепі Михайлу Івановичу. 

2. Передати гр. Прищепі Михайлу Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Прищепі Михайлу 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Прищепі Михайлу Івановичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1328 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Шпінь Надії Михайлівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Шпінь Надії Михайлівни, жительки с. Серби, керуючись 

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

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витяг НВ-1216598142021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,4900 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Серби, площею 0,4900 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821785801:02:002:0071), яка передається у 

власність гр. Шпінь Надії Михайлівні. 

2. Передати гр. Шпінь Надії Михайлівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шпінь Надії 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Шпінь Надії Михайлівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1329 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Павленко Ользі Володимирівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Павленко Ольги Володимирівни, жительки с. Серби, 

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

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 03.09.2021 року, номер витягу НВ-1216590932021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,4700 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Серби, вул. Церковна, площею 0,4700 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785801:02:002:0070), яка 

передається у власність гр. Павленко Ользі Володимирівні. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Павленко 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Павленко Ользі Володимирівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1330 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Міщук Валентині Станіславівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Міщук Валентини Станіславівни, жительки с. Серби, 

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

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 23.09.2021 року, номер витягу НВ-5318962712021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,5200 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Серби, площею 0,5200 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821785801:02:002:0074), яка передається у 

власність гр. Міщук Валентині Станіславівні. 

2. Передати гр. Міщук Валентині Станіславівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Міщук Валентині 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Міщук Валентині Станіславівні для  ведення особистого                    

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1331 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Яценко Світлані Василівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Яценко Світлани Василівни, жительки с. Хутір-Мокляки, 

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

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 10.08.2021 року, номер витягу  НВ-2105423672021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,5300 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Хутір-Мокляки, площею 0,5300 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783404:08:004:0050), яка 

передається у власність гр. Яценко Світлані Василівні. 

2. Передати гр. Яценко Світлані Василівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Яценко Світлані 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Яценко Світлані Василівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1332 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Дейнеко Віктору Юрійовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Дейнеко Віктора Юрійовича, жителя с. Хутір-Мокляки,               

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

28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 30.09.2021 року, номер витягу НВ-0522682802021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 1821783404:08:005:0041), яка 

передається у власність гр. Дейнеко Віктору Юрійовичу. 

2. Передати гр. Дейнеко Віктору Юрійовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дейнеко Віктору Юрійовичу 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дейнеко Віктору Юрійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1333 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Омельченко Віктору 

Васильовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Омельченко Віктора Васильовича, жителя с. Хутір-

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

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 27.09.2021 року, номер витягу НВ-2309709442021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,9300 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Хутір-Мокляки, площею 0,9300 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783404:08:004:0052), яка 

передається у власність гр. Омельченко Віктору Васильовичу. 

2. Передати гр. Омельченко Віктору Васильовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Віктору 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Омельченко Віктору Васильовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1334 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Омельченко Василю 

Вікторовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Омельченко Василя Вікторовича, жителя с. Хутір-

Мокляки, вул. Корольова, 67, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України,  ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.09.2021 року, номер витягу 

НВ-7117023142021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,9300 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Хутір-Мокляки, площею 0,9300 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783404:08:004:0053), яка 

передається у власність гр. Омельченко Василю Вікторовичу. 

2. Передати гр. Омельченко Василю Вікторовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Василю 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Омельченко Василю Вікторовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1335 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Бацюн Наталії Анатоліївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Бацюн Наталії Анатоліївни, жительки смт Ємільчине,                            

вул. Військова, 8 кв. 14, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,     

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 13.09.2021 року, номер витягу                               

НВ-6115116382021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 1,7800 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, площею 1,7800 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:006:0090), яка передається у 

власність гр. Бацюн Наталії Анатоліївні. 

2. Передати гр. Бацюн Наталії Анатоліївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Бацюн Наталії Анатоліївні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бацюн Наталії Анатоліївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. не голосував 

Бацюн Н.А. не голосувала 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 19 - 2 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1336 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Данильчуку Петру Васильовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Данильчука Петра Васильовича, жителя с. Середи,          

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

28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 18.08.2021 року, номер витягу НВ-0522401102021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,3200 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, площею 0,3200 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:002:0100), яка передається у 

власність гр. Данильчуку Петру Васильовичу. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчуку Петру 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Данильчуку Петру Васильовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1337 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Берегович Людмилі Леонідівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Берегович Людмили Леонідівни, жительки м. Бровари, 

вул. Гагаріна, 29 кв. 75, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,            

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 20.09.2021 року, номер витягу                       

НВ-5919111292021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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

в межах  населеного пункту с. Чміль 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. Чміль, площею 0,5000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784403:07:003:0014), яка передається у 

власність гр. Берегович Людмилі Леонідівні. 

2. Передати гр. Берегович Людмилі Леонідівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Берегович Людмилі Леонідівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Берегович Людмилі Леонідівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1338 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Слобожанюк Ніні Олександрівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Слобожанюк Ніни Олександрівни, жительки с. Сергіївка,           

вул. Центральна, 34, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,            

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 18.05.2021 року, номер витягу                                  

НВ-0711499042021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 0,3500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821786201:02:003:0023), яка передається у 

власність   гр. Слобожанюк Ніні Олександрівні. 

2. Передати гр. Слобожанюк Ніні Олександрівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Слобожанюк Ніні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Слобожанюк Ніні Олександрівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1339 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Слобожанюк Катерині 

Олександрівні для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Слобожанюк Катерини Олександрівни, жительки             

с. Сергіївка, вул. Центральна, 34, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.06.2021 року, номер витягу                                  

НВ-0711569142021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 1,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821786201:02:002:0012), яка передається у 

власність   гр. Слобожанюк Катерині Олександрівні. 

2. Передати гр. Слобожанюк Катерині Олександрівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Слобожанюк Катерині 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Слобожанюк Катерині Олександрівні для  ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1340 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Прищепі Тетяні Григорівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Прищепи Тетяни Григорівни, жительки  с. Просіка,           

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

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 06.10.2021 року, номер витягу НВ-6316107932021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 1,5000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Просіка, площею 1,5000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821787307:02:001:0075), яка передається у 

власність   гр. Прищепі Тетяні Григорівні. 

2. Передати гр. Прищепі Тетяні Григорівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Прищепі Тетяні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Прищепі Тетяні Григорівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1341 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Гарбар Валентині Петрівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Гарбар Валентини Петрівни, жительки  с. Великий 

Яблунець, вул. Сергія Кемського, 113, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2021 року, номер витягу 

НВ-6316138582021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

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

в межах  населеного пункту с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,1500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Великий Яблунець, вул. Хліборобська, площею 

0,1500 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821782201:03:002:0025), яка передається у власність   гр. Гарбар Валентині Петрівні. 

2. Передати гр. Гарбар Валентині Петрівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гарбар Валентині 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Гарбар Валентині Петрівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1342 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Невойт Людмилі Олексіївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Невойт Людмили Олексіївни, жительки с. Чміль,           

вул. Б. Хмельницького, 15, 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», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 30.11.2020 року, номер витягу НВ-1814446562020, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

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 

1821755100:11:000:0175), яка передається у власність   гр. Невойт Людмилі Олексіївні. 

2. Передати гр. Невойт Людмилі Олексіївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Невойт Людмилі 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Невойт Людмилі Олексіївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1343 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Антоненко Віктору Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Антоненко Віктора Петровича, жителя смт Ємільчине,           

вул. Чехова, 25, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність            

гр. Антоненко Віктору Петровичу, площею 1,8728 га, за межами с. Серби на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

12.08.2021 року, індексний номер витягу 270297682 (на земельну ділянку площею 1,8728 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0632, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2432193818217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43462882),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-1816164562021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0632), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Антоненко Віктору Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0632) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Антоненко Віктору Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8728 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0632). 

4. Гр. Антоненко Віктору Петровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Антоненко Віктору Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1344 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Антоненко Тетяні Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Антоненко Тетяни Миколаївни, жительки смт Ємільчине,          

вул. Чехова, 25, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність            

гр. Антоненко Тетяні Миколаївні, площею 1,8728 га, за межами с. Серби на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

12.08.2021 року, індексний номер витягу 270290103 (на земельну ділянку площею 1,8728 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0631, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2432138918217, номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43461611),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-1816164492021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0631), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Антоненко Тетяні Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0631) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Антоненко Тетяні Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,8728 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0631). 

4. Гр. Антоненко Тетяні Миколаївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Антоненко Тетяні Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної коміс 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1345 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Ваховській Світлані Олексіївні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ваховської Світлани Олексіївни, жительки с. Руденька, 

вул. Незалежності, 242, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ваховській Світлані Олексіївні, площею 1,8957 га, 

за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 270845068 (на 

земельну ділянку площею 1,8957 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0641, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2435123718217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43524335),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816178842021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8957 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0641), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ваховській Світлані Олексіївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8957 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0641) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність гр. Ваховській Світлані Олексіївні земельну ділянку загальною  площею 1,8957 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8957 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0641). 

4. Гр. Ваховській Світлані Олексіївні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Ваховській Світлані Олексіївні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1346 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Ваховському Олегу Юрійовичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ваховського Олега Юрійовича, жителя с. Руденька,        

вул. Незалежності, 242, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ваховському Олегу Юрійовичу, площею            

1,8957 га, за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 

270847744 (на земельну ділянку площею 1,8957 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0642, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2435136018217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43524601),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816178862021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8957 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0642), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ваховському Олегу Юрійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8957 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0642) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ваховському Олегу Юрійовичу земельну ділянку загальною площею 1,8957 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8957 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0642). 

4. Гр. Ваховському Олегу Юрійовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Ваховському Олегу Юрійовичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1347 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Ваховському Юрію Володимировичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ваховського Юрія Володимировича, жителя с. Руденька, 

вул. Незалежності, 242 кв. 2, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ваховському Юрію Володимировичу, площею 

1,8957 га, за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 

270850315 (на земельну ділянку площею 1,8957 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0643, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2435147018217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43524865),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816178892021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8957 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0643), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ваховському Юрію Володимировичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8957 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0643) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ваховському Юрію Володимировичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,8957 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8957 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0643). 

4. Гр. Ваховському Юрію Володимировичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Ваховському Юрію Володимировичу  для ведення особистого    

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1348 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Ващенко Ганні Миколаївні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ващенко Ганни Миколаївни, жительки м. Житомир,                

вул. Перемоги, 54 кв. 167, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ващенко Ганні Миколаївні, площею 1,9788 га, за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269599335 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0768, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428701318217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43388665),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816255072021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0768), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ващенко Ганні Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0768) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ващенко Ганні Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9788 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0768). 

4. Гр. Ващенко Ганні Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Ващенко Ганні Миколаївні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. не голосував 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1349 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Ващенку Леоніду Миколайовичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ващенка Леоніда Миколайовича, жителя с. Руденька,                

вул. Незалежності, 177, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ващенку Леоніду Миколайовичу, площею            

1,9788 га, за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний 

номер витягу 269601994 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0769, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428716818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43388976),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816194162021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0769), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ващенку Леоніду Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0769) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ващенку Леоніду Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею   

1,9788 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0769). 

4. Гр. Ващенку Леоніду Миколайовичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Ващенку Леоніду Миколайовичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. не голосував 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1350 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Ващенку Миколі Олексійовичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ващенка Миколи Олексійовича, жителя м. Житомир,                

вул. Перемоги, 54 кв. 167, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ващенку Миколі Олексійовичу, площею        

1,9788 га, за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний 

номер витягу 269604108 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0770, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428728018217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43389231),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816193812021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0770), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ващенку Миколі Олексійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0770) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність гр. Ващенку Миколі Олексійовичу земельну ділянку загальною  площею 1,9788 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0770). 

4. Гр. Ващенку Миколі Олексійовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Ващенку Миколі Олексійовичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. не голосував 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1351 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Ващенко Наталії Василівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ващенко Наталії Василівни, жительки м. Житомир,               

вул. Перемоги, 54 кв. 167, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ващенко Наталії Василівні, площею 1,9787 га, за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269566800 (на земельну ділянку площею 1,9787 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0760, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428519118217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43385174),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816193822021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9787 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0760), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ващенко Наталії Василівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9787 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0760) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Ващенко Наталії Василівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9787 га, в тому числі: 

ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, площею 1,9787 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0760). 

4. Гр. Ващенко Наталії Василівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Ващенко Наталії Василівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. не голосував 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1352 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Ващенко Олені Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ващенко Олени Миколаївни, жительки м. Житомир,      

вул. Леваневського, 66 кв. 52, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ващенко Олені Миколаївні, площею 1,9787 га, за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269569565 (на земельну ділянку площею 1,9787 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0761, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428531918217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43385465),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816193842021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9787 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0761), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ващенко Олені Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9787 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0761) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Ващенко Олені Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9787 га, в тому числі: 

ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, площею 1,9787 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0761). 

4. Гр. Ващенко Олені Миколаївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Ващенко Олені Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. не голосував 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1353 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Волощуку Миколі Володимировичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Волощука Миколи Володимировича, жителя с. Руденька,                

вул. Заводська, 3 кв. 9, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у 

власність гр. Волощуку Миколі Володимировичу, площею 1,8957 га, за межами с. Серби на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 270853295 (на земельну ділянку 

площею 1,8957 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0644, цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2435159618217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43525144),  керуючись 

ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816178952021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8957 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0644), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Волощуку Миколі Володимировичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8957 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0644) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Волощуку Миколі Володимировичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,8957 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8957 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0644). 

4. Гр. Волощуку Миколі Володимировичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Волощуку Миколі Володимировичу  для ведення особистого                  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1354 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Воробйову Григорію Семеновичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Воробйова Григорія Семеновича, жителя смт Ємільчине,                

вул. Миру, 63, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність            

гр. Воробйову Григорію Семеновичу, площею 1,8839 га, за межами с. Середи на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

05.08.2021 року, індексний номер витягу 269284696 (на земельну ділянку площею 1,8839 га, 

кадастровий номер: 1821786400:06:000:0577, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2426959618217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43353242),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816191782021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8839 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0577), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Воробйову Григорію Семеновичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8839 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0577) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Воробйову Григорію Семеновичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8839 

га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8839 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0577). 

4. Гр. Воробйову Григорію Семеновичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Воробйову Григорію Семеновичу  для ведення особистого                    

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1355 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Гарбару Олександру Сергійовичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Гарбара Олександра Сергійовича, жителя с. Руденька,                

вул. Заводська, 12 кв. 2, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Гарбару Олександру Сергійовичу, площею     

1,8839 га, за межами с. Середи на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.08.2021 року, індексний номер витягу 

269283547 (на земельну ділянку площею 1,8839 га, кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0578, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2426952218217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43353083),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816191842021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8839 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0578), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Гарбару Олександру Сергійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8839 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0578) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Гарбару Олександру Сергійовичу земельну ділянку загальною площею      

1,8839 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8839 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0578). 

4. Гр. Гарбару Олександру Сергійовичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Гарбару Олександру Сергійовичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1356 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Гринь Андрію Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Гринь Андрія Петровича, жителя м. Київ,                               

вул. Закревського, 31-В кв. 135, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Гринь Андрію Петровичу, площею 1,9787 га, за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269571986 (на земельну ділянку площею 1,9787 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0762, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428546618217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43385726),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816193932021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9787 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0762), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Гринь Андрію Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9787 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0762) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Гринь Андрію Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9787 га, в тому числі: 

ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, площею 1,9787 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0762). 

4. Гр. Гринь Андрію Петровичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Гринь Андрію Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1357 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Гринь Ользі Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Гринь Ольги Миколаївни, жительки м. Київ,                             

вул. Радунська, 14 кв. 8, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Гринь Ользі Миколаївні, площею 1,9787 га, за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269577345 (на земельну ділянку площею 1,9787 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0763, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428577118217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43386266),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816193872021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9787 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0763), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Гринь Ользі Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9787 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0763) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Гринь Ользі Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9787 га, в тому числі: 

ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, площею 1,9787 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0763). 

4. Гр. Гринь Ользі  Миколаївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Гринь Ользі Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1358 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Гришкову Олександру Петровичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Гришкова Олександра Петровича, жителя смт. Ємільчине,                

пров. Гоголя, 14, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність            

гр. Гришкову Олександру Петровичу, площею 1,8839 га, за межами с. Середи на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

05.08.2021 року, індексний номер витягу 269281721 (на земельну ділянку площею 1,8839 га, 

кадастровий номер: 1821786400:06:000:0579, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2426938018217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43352810),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816191772021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8839 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0579), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Гришкову Олександру Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8839 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0579) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Гришкову Олександру Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8839 

га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8839 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0579). 

4. Гр. Гришкову Олександру Петровичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Гришкову Олександру Петровичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1359 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дем’янчуку Віталію Григоровичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дем’янчука Віталія Григоровича, жителя с. Рудня-

Іванівська, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність гр. 

Дем’янчуку Віталію Григоровичу, площею 1,6635 га, за межами с. Нараївка на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

06.08.2021 року, індексний номер витягу 269443366 (на земельну ділянку площею 1,6635 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0945, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2427813618217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43370413),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816194252021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,6635 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0945), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Дем’янчуку Віталію Григоровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,6635 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0945) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дем’янчуку Віталію Григоровичу земельну ділянку  загальною  площею  

1,6635 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,6635 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0945). 

4. Гр. Дем’янчуку Віталію Григоровичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Дем’янчуку Віталію Григоровичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1360 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність                     

гр. Дмитренко Віталію Сергійовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дмитренко Віталія Сергійовича, жителя с. Рудня-

Іванівська, вул. В. Омельченка, 3, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Дмитренко Віталію Сергійовичу, площею       

1,8728 га, за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 12.08.2021 року, індексний номер витягу 

270281220 (на земельну ділянку площею 1,8728 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0630, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2432118718217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43461117),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.08.2021 року, 

номер витягу НВ-1816164472021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0630), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Дмитренко Віталію Сергійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0630) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність гр. Дмитренко Віталію Сергійовичу земельну ділянку загальною площею       

1,8728 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0630). 

4. Гр. Дмитренко Віталію Сергійовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Дмитренко Віталію Сергійовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1361 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дмитренко Галині Петрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дмитренко Галини Петрівни, жительки с. Рудня-

Іванівська, вул. В. Омельченка, 3, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Дмитренко Галині Петрівні, площею 1,8728 га, за 

межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 12.08.2021 року, індексний номер витягу 270275733 (на 

земельну ділянку площею 1,8728 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0629, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2432090418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43460494),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-1816164212021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0629), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Дмитренко Галині Петрівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0629) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дмитренко Галині Петрівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8728 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0629). 

4. Гр. Дмитренко Галині Петрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Дмитренко Галині Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1362 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Дмитренко Інні Вікторівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дмитренко Інни Вікторівни, жительки смт Ємільчине,                

вул. Поліська, 30, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у 

власність гр. Дмитренко Інні Вікторівні, площею 1,6634 га, за межами с. Нараївка на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 06.08.2021 року, індексний номер витягу 269445578 (на земельну ділянку 

площею 1,6634 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0944, цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2427826318217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43370687),  керуючись 

ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816194332021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,6634 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0944), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Дмитренко Інні Вікторівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,6634 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0944) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дмитренко Інні Вікторівні земельну ділянку  загальною  площею 1,6634 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,6634 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0944). 

4. Гр. Дмитренко Інні Вікторівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Дмитренко Інні Вікторівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1363 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність                

гр. Іванову Віктору Федоровичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Іванова Віктора Федоровича, жителя смт Ємільчине,      

вул. Марії Мариніної, 5, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність  гр. Іванова Віктора Федоровича, площею 1,8957 га, 

за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 270857014 (на 

земельну ділянку площею 1,8957 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0645, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2435178518217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43525531),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816179022021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8957 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0645), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Іванову Віктору Федоровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8957 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0645) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Іванову Віктору Федоровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8957 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8957 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0645). 

4. Гр. Іванову Віктору Федоровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Іванову Віктору Федоровичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1364 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Івановій Валентині Іванівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Іванової Валентини Іванівни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Марії Мариніної, 5, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність  гр. Івановій Валентині Іванівні, площею 1,8957 га, за 

межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 270862048 (на 

земельну ділянку площею 1,8957 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0646, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2435192918217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43526003),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816178062021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8957 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0646), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Івановій Валентині Іванівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8957 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0646) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Івановій Валентині Іванівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8957 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8957 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0646). 

4. Гр. Івановій Валентині Іванівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Івановій Валентині Іванівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1365 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Камнєву Андрію Борисовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Камнєва Андрія Борисовича, жителя м. Житомир,            

вул. Київська, 30 кв. 18, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Камнєву Андрію Борисовичу, площею 1,9787 га, 

за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269583603 (на земельну ділянку площею 1,9787 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0764, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428612718217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43386922),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816194122021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9787 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0764), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Камнєву Андрію Борисовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9787 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0764) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Камнєву Андрію Борисовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9787 га, в тому 

числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9787 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0764). 

4. Гр. Камнєву Андрію Борисовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Камнєву Андрію Борисовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1366 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Камнєву Сергію Борисовичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Камнєва Сергія Борисовича, жителя м. Житомир,                

вул. Котовського, 27 кв. 36, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Камнєву Сергію Борисовичу, площею 1,7896 га, 

за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.08.2021 року, індексний номер витягу 

269291203 (на земельну ділянку площею 1,7896 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0775, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2426997818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43354134),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816191942021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,7896 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0775), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Камнєву Сергію Борисовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7896 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0775) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Камнєву Сергію Борисовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,7896 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7896 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0775). 

4. Гр. Камнєву Сергію Борисовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Камнєву Сергію Борисовичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1367 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Камнєвій Олені Валентинівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Камнєвої Олени Валентинівни, жительки м. Житомир,                

вул. Київська, 30 кв. 18, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Камнєвій Олені Валентинівні, площею 1,7896 га, 

за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.08.2021 року, індексний номер витягу 

269291892 (на земельну ділянку площею 1,7896 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0776, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2427003018217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43354244),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816212052021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,7896 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0776), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Камнєвій Олені Валентинівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7896 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0776) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Камнєвій Олені Валентинівні земельну ділянку  загальною  площею 1,7896 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7896 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0776). 

4. Гр. Камнєвій Олені Валентинівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Камнєвій Олені Валентинівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1368 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Лісовій Жанні Мусіївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лісової Жанни Мусіївни, жительки м. Київ, вул. Горького, 

102 кв. 15, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність гр. 

Лісовій Жанні Мусіївні, площею 1,9787 га, за межами с. Великий Яблунець на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

09.08.2021 року, індексний номер витягу 269587936 (на земельну ділянку площею 1,9787 га, 

кадастровий номер: 1821782200:02:000:0765, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428638818217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43387424),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816191932021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9787 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0765), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Лісовій Жанні Мусіївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9787 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0765) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Лісовій Жанні Мусіївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9787 га, в тому числі: 

ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, площею 1,9787 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0765). 

4. Гр. Лісовій Жанні Мусіївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Лісовій Жанні Мусіївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. не голосував 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1369 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лісовій Любові Семенівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

 Розглянувши звернення гр. Лісової Любов Семенівни, жительки смт Ємільчине,                

вул. Космонавтів, 13, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у 

власність гр. Лісовій Любові Семенівні, площею 1,9787 га, за межами с. Великий Яблунець 

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 269596905 (на земельну ділянку 

площею 1,9787 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0766, цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2428689318217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43388408),  керуючись 

ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816193742021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9787 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0766), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Лісовій Любові Семенівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9787 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0766) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Лісовій Любові Семенівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9787 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9787 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0766). 

4. Гр. Лісовій Любові Семенівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Лісовій Любові Семенівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. не голосував 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1370 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лісовому Віктору Петровичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лісового Віктора Петровича, жителя смт. Ємільчине,                

вул. Горького, 17-А кв. 15, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Лісовому Віктору Петровичу, площею 1,9787 га, 

за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269593999 (на земельну ділянку площею 1,9787 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0767, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428671418217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43388053),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816192842021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9787 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0767), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Лісовому Віктору Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9787 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0767) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Лісовому Віктору Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9787 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9787 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0767). 

4. Гр. Лісовому Віктору Петровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Лісовому Віктору Петровичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. не голосував 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1371 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лозко Ірині Миколаївні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лозко Ірини Миколаївни, жительки с. Руденька,             

вул. Незалежності, 139, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Лозко Ірині Миколаївні, площею 1,8959 га, за 

межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 270865817 (на 

земельну ділянку площею 1,8959 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0647, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2435215918217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43526364),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816179262021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8959 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0647), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Лозко Ірині Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8959 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0647) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Лозко Ірині Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,8959 га, в тому 

числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8959 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0647). 

4. Гр. Лозко Ірині Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Лозко Ірині Миколаївні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1372 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лугині Ігорю Григоровичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лугини Ігоря Григоровича, жителя смт Ємільчине,                  

вул. Миру, 54, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність            

гр. Лугині Ігорю Григоровичу, площею 1,8959 га, за межами с. Серби на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

17.08.2021 року, індексний номер витягу 270869294 (на земельну ділянку площею 1,8959 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0648, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2435232718217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43526717),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу  НВ-1816177752021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8959 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0648), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Лугині Ігорю Григоровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8959 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0648) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Лугині Ігорю Григоровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8959 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8959 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0648). 

4. Гр. Лугині Ігорю Григоровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Лугині Ігорю Григоровичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1373 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лугині Людмилі Володимирівні  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лугини Людмили Володимирівни, жительки                    

смт Ємільчине, вул. Миру, 54, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність  гр. Лугині Людмилі Володимирівні, площею      

1,8959 га, за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 

270872318 (на земельну ділянку площею 1,8959 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0649, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2435246218217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43526999),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816178572021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8959 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0649), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Лугині Людмилі Володимирівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8959 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0649) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Лугині Людмилі Володимирівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8959 

га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8959 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0649). 

4. Гр. Лугині Людмилі Володимирівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Лугині Людмилі Володимирівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1374 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність             

гр. Лугині Олександру Олексійовичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лугини Олександра Олексійовича, жителя с. Підлуби,                

вул. Центральна, 30, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у 

власність гр. Лугині Олександру Олексійовичу, площею 1,8958 га, за межами с. Серби на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 270824348 (на земельну ділянку 

площею 1,8958 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0635, цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2435009118217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43521965),  керуючись 

ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816178712021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8958 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0635), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Лугині Олександру Олексійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8958 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0635) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Лугині Олександру Олексійовичу земельну ділянку  загальною  площею   

1,8958 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8958 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0635). 

4. Гр. Лугині Олександру Олексійовичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Лугині Олександру Олексійовичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1375 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Мельник Ірині Борисівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельник Ірини Борисівни, жительки смт Ємільчине,                

вул. Садова, 25, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність            

гр. Мельник Ірині Борисівні, площею 1,8728 га, за межами с. Серби на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

12.08.2021 року, індексний номер витягу 270263397 (на земельну ділянку площею 1,8728 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0626, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2432036318217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43459252),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-1816164152021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0626), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Мельник Ірині Борисівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0626) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну  

власність  гр. Мельник Ірині Борисівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8728 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0626). 

4. Гр. Мельник Ірині Борисівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Мельник Ірині Борисівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1376 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Мельнику Віктору Вікторовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельника Віктора Вікторовича, жителя смт Ємільчине,                

вул. Садова, 25, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність            

гр. Мельнику Віктору Вікторовичу, площею 1,8728 га, за межами с. Серби на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

12.08.2021 року, індексний номер витягу 270271553 (на земельну ділянку площею 1,8728 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0628, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2432070618217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43460063),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-1816164522021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0628), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Мельнику Віктору Вікторовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0628) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельнику Віктору Вікторовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8728 

га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0628). 

4. Гр. Мельнику Віктору Вікторовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Мельнику Віктору Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1377 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Мельнику Віктору Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельника Віктора Петровича, жителя смт Ємільчине,                

пров. Богдана Хмельницького, 6, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Мельнику Віктору Петровичу, площею 1,8728 га, 

за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 12.08.2021 року, індексний номер витягу 270267707 (на 

земельну ділянку площею 1,8728 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0627, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2432055718217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43459684),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-1816164262021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0579), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Мельнику Віктору Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0627) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельнику Віктору Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8728 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0627). 

4. Гр. Мельнику Віктору Петровичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Мельнику Віктору Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1378 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Мельник Надії Василівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельник Надії Василівни, жительки смт. Ємільчине,                

пров. Богдана Хмельницького, 6, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Мельник Надії Василівні, площею 1,8728 га, за 

межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 12.08.2021 року, індексний номер витягу 270304677 (на 

земельну ділянку площею 1,8728 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0634, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2432230318217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43463686),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-1816164062021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0634), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Мельник Надії Василівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0634) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельник Надії Василівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8728 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0634). 

4. Гр. Мельник Надії Василівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Мельник Надії Василівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1379 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність                      

гр. Міщуку Юрію Сергійовичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Міщука Юрія Сергійовича, жителя смт Ємільчине,                

вул. Шевченка, 41 кв. 10, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Міщуку Юрію Сергійовичу, площею 1,6634 га, за 

межами с. Нараївка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського 

району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності від 06.08.2021 року, індексний номер витягу 269447956 (на 

земельну ділянку площею 1,6634 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0943, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2427838118217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43370979),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816194272021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,6634 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0943), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Міщуку Юрію Сергійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,6634 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0943) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Міщуку Юрію Сергійовичу  земельну ділянку  загальною  площею  1,6634 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,6634 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0943). 

4. Гр. Міщуку Юрію Сергійовичу  провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Міщуку Юрію Сергійовичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1380 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Остапчук Ірині Богданівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Остапчук Ірини Богданівни, жительки с. Підпечери,                

вул. Шевченка, 22, Тисменицького району Івано-Франківської області, про затвердження 

землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства» для передачі у власність гр. Остапчук Ірині Богданівні, площею 

1,9788 га, за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний 

номер витягу 269606198 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0771, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428737818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43389438),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816193752021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0771), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Остапчук Ірині Богданівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0771) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Остапчук Ірині Богданівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9788 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0771). 

4. Гр. Остапчук Ірині Богданівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Остапчук Ірині Богданівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1381 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Полухіній Наталії Адамівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Полухіної Наталії Адамівни, жительки с. Руденька,                

вул. Заводська, 3 кв. 9, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у 

власність гр. Полухіній Наталії Адамівні, площею 1,8959 га, за межами с. Серби на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

17.08.2021 року, індексний номер витягу 270827525 (на земельну ділянку площею 1,8959 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0636, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2435029018217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43522339),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816178682021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8959 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0636), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Полухіній Наталії Адамівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8959 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0636) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Полухіній Наталії Адамівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8959 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8959 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0636). 

4. Гр. Полухіній Наталії Адамівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Полухіній Наталії Адамівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1382 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Постіженко Валентині Василівні  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Постіженко Валентини Василівни, жительки                             

смт Ємільчине, вул. Горького, 9 кв. 11, про затвердження землевпорядної документації 

«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Постіженко Валентині Василівні, площею             

1,8959 га, за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 

270831086 (на земельну ділянку площею 1,8959 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0637, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2435048918217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43522735),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816178502021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8959 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0637), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Постіженко Валентині Василівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8959 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0637) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Постіженко Валентині Василівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8959 

га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8959 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0637). 

4. Гр. Постіженко Валентині Василівні провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Постіженко Валентині Василівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1383 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Постіженко Наталії Гаврилівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Постіженко Наталії Гаврилівни, жительки смт Ємільчине,                

вул. Чкалова, 2а, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність гр. 

Постіженко Наталії Гаврилівні, площею 1,8839 га, за межами с. Середи на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

05.08.2021 року, індексний номер витягу 269285915 (на земельну ділянку площею 1,8839 га, 

кадастровий номер: 1821786400:06:000:0576, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2426965418217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43353389),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816191792021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8839 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0576), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Постіженко Наталії Гаврилівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8839 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0576) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Постіженко Наталії Гаврилівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8839 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8839 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0576). 

4. Гр. Постіженко Наталії Гаврилівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Постіженко Наталії Гаврилівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1384 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Свораку Богдану Романовичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сворака Богдана Романовича, жителя смт Верховина,                

вул. Жаб’євська, 96 кв. 4, Івано-Франківської області, про затвердження землевпорядної 

документації «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства» для передачі у власність гр. Свораку Богдану Романовичу, 

площею 1,9788 га, за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, 

індексний номер витягу 269608395 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0772, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428747018217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43389648),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816191892021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0772), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Свораку Богдану Романовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0772) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Свораку Богдану Романовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9788 га, 

в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0772). 

4. Гр. Свораку Богдану Романовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Свораку Богдану Романовичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1385 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Сворак Галині Василівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сворак Галини Василівни, жительки м. Київ,                          

вул. Малиновського, 25 кв. 122, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Сворак Галині Василівні, площею 1,9788 га, за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269609927 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0773, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428754518217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43389802),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816191922021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0773), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Сворак Галині Василівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0773) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Сворак Галині Василівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9788 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0773). 

4. Гр. Сворак Галині Василівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Сворак Галині Василівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1386 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Сворак Марині Петрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сворак Марини Петрівни, жительки м. Київ,                    

вул. Планетарна, 14, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у 

власність гр. Сворак Марині Петрівні, площею 1,9788 га, за межами с. Великий Яблунець на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 269561498 (на земельну ділянку 

площею 1,9788 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0756, цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2428488018217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43384639),  керуючись 

ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816191912021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0756), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Сворак Марині Петрівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0756) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Сворак Марині Петрівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9788 га, в тому числі: 

ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0756). 

4. Гр. Сворак Марині Петрівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Сворак Марині Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1387 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Свораку Роману Богдановичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сворака Романа Богдановича, жителя м. Київ,                     

пр-т Червонозоряний, 152-А (гуртожиток), про затвердження землевпорядної документації 

«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Свораку Роману Богдановичу, площею 1,9788 га, 

за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269559742 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0757, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428477818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43384457),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816191902021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0757), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Свораку Роману Богдановичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0757) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Свораку Роману Богдановичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9788 га, в тому 

числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0757). 

4. Гр. Свораку Роману Богдановичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Свораку Роману Богдановичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1388 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Соколовському Леоніду Івановичу  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Соколовського Леоніда Івановича, жителя смт Ємільчине,                

вул. Мічуріна, 52, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у 

власність гр. Соколовському Леоніду Івановичу, площею 1,6634 га, за межами с. Нараївка на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 06.08.2021 року, індексний номер витягу 269454161 (на земельну ділянку 

площею 1,6634 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0941, цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2427869518217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43371697),  керуючись 

ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону 

України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816194302021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,6634 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0941), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Соколовському Леоніду Івановичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,6634 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0941) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Соколовському Леоніду Івановичу земельну ділянку  загальною  площею         

1,6634 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,6634 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0941). 

4. Гр. Соколовському Леоніду Івановичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Соколовському Леоніду Івановичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1389 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Сороці Ніні Борисівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сороки Ніни Борисівни, жительки смт Ємільчине,                

вул. Лісова, 49 кв. 1, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у 

власність гр. Сороці Ніні Борисівні, площею 1,8838 га, за межами с. Середи на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

05.08.2021 року, індексний номер витягу 269287038 (на земельну ділянку площею 1,8838 га, 

кадастровий номер: 1821786400:06:000:0575, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2426972018217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43353539),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816191812021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8838 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0575), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Сороці Ніні Борисівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8838 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0575) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Сороці Ніні Борисівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8838 га, в тому 

числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8838 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0575). 

4. Гр. Сороці Ніні Борисівні провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Сороці Ніні Борисівні для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1390 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Чеховській Валентині Михайлівні  

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Чеховської Валентини Михайлівни, жительки                   

смт Ємільчине, вул. Соборна, 56 кв. 7, про затвердження землевпорядної документації 

«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Чеховській Валентині Михайлівні, площею    

1,8959 га, за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 

270833952 (на земельну ділянку площею 1,8959 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0638, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2435065818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43523063),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816178742021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8959 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0638), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Чеховській Валентині Михайлівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8959 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0638) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Чеховській Валентині Михайлівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8959 

га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8959 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0638). 

4. Гр. Чеховській Валентині Михайлівні провести  державну реєстрацію речового права 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Чеховській Валентині Михайлівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1391 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Чеховському Олександру 

Павловичу  для ведення особистого 

селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Чеховського Олександра Павловича, жителя                                

смт Ємільчине, вул. Соборна, 56 кв. 7, про затвердження землевпорядної документації 

«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Чеховському Олександру Павловичу, площею 

1,8958 га, за межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 

270838300 (на земельну ділянку площею 1,8958 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0639, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2435086418217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43523535),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816178772021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8958 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0639), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Чеховському Олександру Павловичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8958 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0639) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Чеховському Олександру Павловичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,8958 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8958 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0639). 

4. Гр. Чеховському Олександру Павловичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Чеховському Олександру Павловичу  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1392 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Шахно Ларисі Миколаївні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Шахно Лариси Миколаївни, жительки м. Київ,                          

просп. Глушкова Академіка, 9Д, кв. 38, про затвердження землевпорядної документації 

«Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Шахно Ларисі Миколаївні, площею 1,7896 га, за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.08.2021 року, індексний номер витягу 

269290484 (на земельну ділянку площею 1,7896 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0774, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2426993018217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43354026),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816193962021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,7896 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0774), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Шахно Ларисі Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7896 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0774) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Шахно Ларисі Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,7896 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7896 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0774). 

4. Гр. Шахно Ларисі Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Шахно Ларисі Миколаївні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1393 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Шахно Мойсею Никоновичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Шахно Мойсея Никоновича, жителя м. Рівне, вул. Тиха, 7 

кв. 18, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність гр. 

Шахно Мойсею Никоновичу, площею 1,9788 га, за межами с. Великий Яблунець на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

09.08.2021 року, індексний номер витягу 269557707 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, 

кадастровий номер: 1821782200:02:000:0758, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428465918217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43384265),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу  НВ-1816194022021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0758), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Шахно Мойсею Никоновичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0758) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Шахно Мойсею Никоновичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9788 га, в тому 

числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0758). 

4. Гр. Шахно Мойсею Никоновичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Шахно Мойсею Никоновичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1394 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Шелест Ользі Миколаївні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Шелест Ольги Миколаївни, жительки смт Ємільчине,          

вул. Військова, 7 кв. 40, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Шелест Ользі Миколаївні, площею 1,8728 га, за 

межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 12.08.2021 року, індексний номер витягу 270301578 (на 

земельну ділянку площею 1,8728 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0633, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2432212818217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43463285),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-1816164182021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8728 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0633), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Шелест Ользі Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8728 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0633) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Шелест Ользі Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,8728 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8728 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0633). 

4. Гр. Шелест Ользі Миколаївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Шелест Ользі Миколаївні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1395 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Штоль Євгенії Ігорівні  для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Штоль Євгенії Ігорівни, жительки с. Городниця,                

вул. Мічуріна, 1, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)» на 

землі «01.03 Для ведення особистого селянського господарства» для передачі у власність     

гр. Штоль Євгенії Ігорівні, площею 1,6634 га, за межами с. Нараївка на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

06.08.2021 року, індексний номер витягу 269451444 (на земельну ділянку площею 1,6634 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0942, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2427852218217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43371335),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 

121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

ділянку від 06.09.2021 року, номер витягу НВ-1816194222021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,6634 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0942), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Штоль Євгенії Ігорівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,6634 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0942) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Штоль Євгенії Ігорівні земельну ділянку  загальною  площею 1,6634 га, в тому 

числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,6634 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0942). 

4. Гр. Штоль Євгенії Ігорівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Штоль Євгенії Ігорівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1396 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Ярошук Надії Семенівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ярошук Надії Семенівни, жительки смт Ємільчине,          

вул. Горького, 12 кв. 2, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність гр. Ярошук Надії Семенівні, площею 1,9788 га, за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2021 року, індексний номер витягу 

269563909 (на земельну ділянку площею 1,9788 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0759, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2428501718217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43384882),  керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 06.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1816193012021, 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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,9788 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0759), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Ярошук Надії Семенівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9788 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0759) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Ярошук Надії Семенівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9788 га, в тому числі: 

ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, площею 1,9788 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0759). 

4. Гр. Ярошук Надії Семенівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність  гр. Ярошук Надії Семенівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. не голосував 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1397 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Яценко Ользі Герасимівні  для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Яценко Ольги Герасимівни, жительки смт Ємільчине, 

пров. Партизанський, 11, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства» для передачі у власність  гр. Яценко Ользі Герасимівні, площею 1,8959 га, за 

межами с. Серби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області», витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.08.2021 року, індексний номер витягу 270841538 (на 

земельну ділянку площею 1,8959 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0640, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого 

майна: 2435105018217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43523908),  

керуючись ст. 12, 20, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 02.09.2021 року, номер витягу НВ-1816178292021, 

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 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.03 Для ведення особистого 

селянського господарства, загальною площею 1,8959 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0640), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, яка передається у власність            

гр. Яценко Ользі Герасимівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8959 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0640) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Яценко Ользі Герасимівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8959 га, в 

тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8959 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0640). 

4. Гр. Яценко Ользі Герасимівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового  призначення 

земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради та передачі її у 

власність гр. Яценко Ользі Герасимівні  для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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


