
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1400 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Омельченко Галині 

Михайлівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Омельченко Галини Михайлівни, жительки                          

смт Ємільчине, вул. Затишна, 1, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного 

кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.09.2021 року, номер витягу 

НВ-7306451372021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Затишна, 1,  площею 0,1500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:017:0182), яка передається у власність гр. Омельченко 

Галині Михайлівні. 

2. Передати гр. Омельченко Галині Михайлівні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Галині Михайлівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Омельченко Галині Михайлівні». 

 

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 № 1401 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Мельник Людмилі 

Миколаївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Мельник Людмили Миколаївни, жительки                          

смт Ємільчине, вул. Корольова, 20, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.09.2021 року, 

номер витягу НВ-6509776612021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Корольова, 20,  площею 0,1500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:018:0115), яка передається у власність гр. Мельник 

Людмилі Миколаївні. 

2. Передати гр. Мельник Людмилі Миколаївні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Мельник Людмилі Миколаївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Мельник Людмилі Миколаївні». 

 

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 № 1402 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Кушин Лідії Петрівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кушин Лідії Петрівни, жительки смт Ємільчине,               

вул. Горького, 82/2, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.09.2021 року, номер витягу 

НВ-2105489672021, та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань 

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Горького, 82/2,  площею 0,1500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:010:0057), яка передається у власність гр. Кушин Лідії 

Петрівні. 

2. Передати гр. Кушин Лідії Петрівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кушин Лідії Петрівні провести державну реєстрацію речового права на нерухоме 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Кушин Лідії Петрівні». 

 

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 № 1403 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Блеху  Анатолію 

Борисовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Блеха Анатолія Борисовича, жителя смт Ємільчине,        

пров. Кутузова, 5, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.09.2021 року, номер витягу 

НВ-6115154042021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: смт Ємільчине, пров. Кутузова, 5, площею 0,1500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:009:0230), яка передається у власність гр. Блеху 

Анатолію Борисовичу. 

2. Передати гр. Блеху Анатолію Борисовичу вищезгадану земельну ділянку у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Блеху Анатолію Борисовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Блеху  Анатолію Борисовичу». 

 

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 № 1404 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Алексеенко Віктору 

Олександровичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Алексеенко Віктора Олександровича, жителя                           

смт Ємільчине, вул. Весняна, 35, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного 

кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з 

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

НВ-1216679012021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

району Житомирської області, загальною площею 0,1000 га, в т.ч.:  ділянка 1, що 

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Весняна, площею 0,1000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:011:0083), яка 

передається у власність гр. Алексеенко Віктору Олександровичу. 

2. Передати гр. Алексеенко Віктору Олександровичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Алексеенко Віктору Олександровичу провести державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Алексеенко Віктору Олександровичу». 

 

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 № 1405 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Омельченко Ганні 

Дмитрівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Омельченко Ганни Дмитрівни, жительки с. Мокляки,    

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

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

кадастру про земельну ділянку від 28.09.2021 року, номер витягу НВ-6316057412021, та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.09.2021 року, номер 

витягу НВ-4616925142021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Кам’яногірка 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. Кам’яногірка, вул. Центральна, 27, площею 

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

споруд (кадастровий номер 1821783803:03:002:0024); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Кам’яногірка, вул. Центральна,  площею       

0,3000 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783803:03:002:0025), які передаються у власність гр. Омельченко Ганні Дмитрівні. 

2.  Передати гр. Омельченко Ганні Дмитрівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Омельченко Ганні Дмитрівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Омельченко Ганні Дмитрівні». 

 

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 № 1406 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Яценко Світлані 

Василівні 

 

 

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

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

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

кадастру про земельну ділянку від 15.09.2021 року, номер витягу НВ-5610014112021, 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Хутір-Мокляки на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: с. Хутір-Мокляки, вул. Корольова, 50, площею 0,2500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821783404:08:004:0051), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Яценко Світлані Василівні». 

 

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 № 1407 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Шеховцову Вадиму 

Вікторовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шеховцова Вадима Вікторовича, жителя с. Підлуби,                  

вул. Польова, 16,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

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

НВ-6814601022021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  району 

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

адресою: с. Підлуби, вул. Польова, 16, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784601:03:008:0141), яка передається у власність гр. Шеховцову Вадиму Вікторовичу. 

2. Передати гр. Шеховцову Вадиму Вікторовичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шеховцову Вадиму Вікторовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Шеховцову Вадиму Вікторовичу». 

 

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 № 1408 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Рафіковій Людмилі 

Олексіївні 

 

 

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

вул. Ленкавського, 6 кв. 15, Львівської  області, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 

186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  

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

номер витягу НВ-3223619152021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  району 

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

адресою: с. Підлуби, вул. Титовська, 12, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784601:03:007:0160), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Рафіковій Людмилі Олексіївні». 

 

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 № 1409 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Данильчуку  Петру 

Васильовичу 

 

 

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

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

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.09.2021 року, номер витягу 

НВ-7421878092021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Середи на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  району 

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

адресою: с. Середи, вул. Злодіївка, 10, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821786401:05:002:0101), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Данильчуку  Петру Васильовичу». 

 

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 № 1410 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Шпінь Надії 

Михайлівні 

 

 

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

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

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

земельну ділянку від 10.09.2021 року, номер витягу  НВ-4616811902021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

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

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

адресою: с. Серби, вул. Церковна, 31, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821785801:02:002:0073), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Шпінь Надії Михайлівні». 

 

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 № 1411 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Міщук Валентині 

Станіславівні 

 

 

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

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

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

кадастру про земельну ділянку від 31.08.2021 року, номер витягу НВ-4812028712021, 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

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

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

адресою: с. Серби, вул. Хмельницького Богдана, 1, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821785801:02:002:0069), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Міщук Валентині Станіславівні». 

 

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 № 1412 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Берегович Людмилі 

Леонідівні 

 

 

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

вул. Гагаріна, 29 кв. 75, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 28.09.2021 року, номер витягу 

НВ-2309713212021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Чміль на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  району 

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

адресою: с. Чміль, вул. Центральна, 33, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784403:07:003:0015), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Берегович Людмилі Леонідівні». 

 

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 № 1413 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Красновській Марії 

Олександрівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Красновської Марії Олександрівни, жительки с. Кривотин,   

вул. Зелена, 14,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 20.09.2021 року, номер витягу                                

НВ-0522604792021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Кривотин на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою:  с. Кривотин, вул. Зелена, 14, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783201:04:001:0066), яка передається у власність гр. Красновській Марії Олександрівні. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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

4.  Контроль за виконанням данного 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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Красновській Марії Олександрівні». 

 

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 № 1414 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Залевській Павлині 

Йосипівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Залевської Павлини Йосипівни, жительки с. Болярка,  

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

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

кадастру про земельну ділянку від 27.09.2021 року, номер витягу НВ-5610058872021, 

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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Болярка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  району 

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

адресою:  с. Болярка, площею 0,6000 га - для  ведення особистого селянського господарства 

(кадастровий номер 1821782000:01:000:0593), яка передається у власність гр. Залевській 

Павлині Йосипівні. 

2.  Передати гр. Залевській Павлині Йосипівні вищезгадану земельну ділянку у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Залевській Павлині Йосипівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Залевській Павлині Йосипівні». 

 

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 № 1415 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Карплюку Володимиру 

Ігоровичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Карплюка Володимира Ігоровича, жителя с. Горбове,        

вул. Гагаріна, 17, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.10.2021 року, номер витягу 

НВ-5919271232021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

пункту с. Горбове на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  району 

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

адресою: с. Горбове, вул. Гагаріна, 20, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755101:12:004:0024), яка передається у власність гр. Карплюку Володимиру Ігоровичу. 

2. Передати гр. Карплюку Володимиру Ігоровичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Карплюку Володимиру Ігоровичу провести державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Карплюку Володимиру Ігоровичу». 

 

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 № 1416 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Гарбар Валентині 

Петрівні 

 

 

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

Яблунець, вул. Сергія Кемського, 113,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.09.2021 року, 

номер витягу НВ-1216671852021, 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 технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

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

Волинського  району Житомирської області, загальною площею 0,2500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою:  с. Великий Яблунець, вул. Хліборобська, 6, площею 0,2500 га - 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821783201:04:001:0066), 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 данного 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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Гарбар Валентині Петрівні». 

 

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) 

 

 


