
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1513 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Дейнеко Віктору Андрійовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Дейнеко Віктора Андрійовича, жителя  смт Ємільчине,    

вул. І. Франка, 32 кв. 1,  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 15.09.2021 року, номер витягу                       

НВ-3223848612021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

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

ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине, площею 2,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:015:0034), яка 

передається у власність гр. Дейнеко Віктору Андрійовичу. 

2. Передати гр. Дейнеко Віктору Андрійовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дейнеко Віктору Андрійовичу 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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                    

у власність гр. Дейнеко Віктору Андрійовичу для  ведення особистого                        

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1514 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Гарбару Валентину Сергійовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

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

вул. Молодіжна, 12,  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-0522652882021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

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

що розташована  за адресою: с. Руденька, вул. Молодіжна, площею 0,1500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755103:02:003:0072), яка 

передається у власність гр. Гарбару Валентину Сергійовичу. 

2. Передати гр. Гарбару Валентину Сергійовичу вищезгадану земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гарбару Валентину Сергійовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Гарбару Валентину Сергійовичу для  ведення особистого               

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1515 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Сокирко Ганні Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Сокирко Ганни Миколаївни, жительки с. Підлуби,                  

вул. Шевченка, 72, 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 30.08.2021 року, номер витягу НВ-7421672992021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,2600 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Підлуби, вул. Шевченка, площею 0,2600 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:001:0111), яка 

передається у власність гр. Сокирко Ганні Миколаївні. 

2. Передати гр. Сокирко Ганні Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сокирко Ганні 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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                      

у власність гр. Сокирко Ганні Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1516 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Крисько Наталії Іванівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Крисько Наталії Іванівни, жительки с. Кочичине,                 

пров. Лісовий, 5, 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 28.09.2021 року, номер витягу НВ-6316055392021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту с. Кочичине 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. Кочичине, площею 0,3500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783001:02:007:0010), яка 

передається у власність гр. Крисько Наталії Іванівні. 

2. Передати гр. Крисько Наталії Іванівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Крисько Наталії Іванівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Крисько Наталії Іванівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1517 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Білявській Анні Ярославівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Білявської Анни Ярославівни, жительки с. Непізнаничі,  

вул.  Центральна, 19, 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-5318927692021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

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

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Непізнаничі, площею 0,7000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782204:07:001:0011), яка 

передається у власність гр. Білявській Анні Ярославівні. 

2. Передати гр. Білявській Анні Ярославівні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Білявській Анні Ярославівні 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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Білявській Анні Ярославівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1518 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Бойко Розалії Адамівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Бойко Розалії Адамівни, жительки с. Вірівка, 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 02.09.2021 року, номер витягу НВ-3513225862021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,6500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Вірівка, площею 0,6500 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782202:10:001:0060), яка передається у 

власність гр. Бойко Розалії Адамівні. 

2. Передати гр. Бойко Розалії Адамівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Бойко Розалії Адамівні 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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Бойко Розалії Адамівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1519 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Ковальчуку Сергію Петровичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ковальчука Сергія Петровича, жителя с. Рудня-

Миколаївка,  вул. Лісова, 8, 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 04.10.2021 року, номер витягу                                

НВ-0522700522021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

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

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

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

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

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784204:08:003:0024), 

яка передається у власність гр. Ковальчуку Сергію Петровичу. 

2. Передати гр. Ковальчуку Сергію Петровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ковальчуку Сергію Петровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Ковальчуку Сергію Петровичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1520 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Ковальчуку Петру Сергійовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ковальчука Петра Сергійовича, жителя с. Миколаївка,  

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 28.10.2021 року, номер витягу  НВ-7117176382021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

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

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

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

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

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784204:08:003:0025), 

яка передається у власність гр. Ковальчуку Петру Сергійовичу. 

2. Передати гр. Ковальчуку Петру Сергійовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ковальчуку Петру Сергійовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Ковальчуку Петру Сергійовичу для  ведення особистого             

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1521 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Огородник Ганні Андріївні  для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Огородник Ганни Андріївни, 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 11.11.2021 року, номер витягу НВ-0522945942021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

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

що розташована  за адресою: с. Серби, площею 0,1500 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821785801:02:001:0009), яка передається у 

власність гр. Огородник Ганні Андріївні. 

2. Передати гр. Огородник Ганні Андріївні вищезгадану земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Огородник Ганні Андріївні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Огородник Ганні Андріївні  для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1522 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність               

гр. Демиденко Любові Петрівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Демиденко Любові Петрівни, жительки с. Велика 

Глумча, вул. Шевченка, 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 13.09.2021 року, номер витяг НВ-

6115112522021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського  району Житомирської області, загальною площею 1,0600 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Глумча, площею 1,0600 га - для  ведення 

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

передається у власність гр. Демиденко Любові Петрівні. 

2. Передати гр. Демиденко Любові Петрівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Демиденко Любові 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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Демиденко Любові Петрівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1523 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Демченко Роману 

Олександровичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Демченко Романа Олександровича, жителя м. Київ,       

вул. Літня, 25 (гуртожиток), 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 03.11.2021 року, номер витягу                       

НВ-4617171392021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту с. Чміль 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. Чміль, площею 1,5000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784403:07:002:1220), яка передається у 

власність гр. Демченко Роману Олександровичу. 

2. Передати гр. Демченко Роману Олександровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Демченко Роману Олександровичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Демченко Роману Олександровичу для  ведення особистого                  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1524 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Лазаковичу Олексію Івановичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Лазаковича Олексія Івановича, жителя м. Київ,                       

вул. Електриків, 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 15.11.2021 року, номер витягу НВ-5319259832021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

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

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821783206:09:002:0002), яка передається у 

власність гр. Лазаковичу Олексію Івановичу. 

2. Передати гр. Лазаковичу Олексію Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лазаковичу Олексію 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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            

у власність гр. Лазаковичу Олексію Івановичу для  ведення особистого                     

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1525 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Парчевській Наталії Петрівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Парчевської Наталії Петрівни, жительки м. Ірпінь,                       

вул. Полтавська, 64 кв. 106, 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-2105478302021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,4500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Яменець, вул. Першотравнева, площею 0,4500 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783206:09:001:0029), 

яка передається у власність гр. Парчевській Наталії Петрівні. 

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

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Парчевській Наталії Петрівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1526 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Мельник Галині Андріївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Мельник Галини Андріївни, жительки с. Королівка, 

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 18.01.2021 року, номер витягу НВ-1814731892021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Королівка на території Ємільчинської селищної ради 

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

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

2,0000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821786800:07:000:0512), яка передається у власність  гр. Мельник Галині Андріївні. 

2. Передати гр. Мельник Галині Андріївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Мельник Галині Андріївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мельник Галині Андріївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1527 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Євтушок Катерині Михайлівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Євтушок Катерини Михайлівни, жительки с. Горбове, 

вул. Шевченка, 32, 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 25.10.2021 року, номер витягу НВ-1816457282021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,2000 га, в т.ч.:  

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

1,2000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0171), яка передається у власність  гр. Євтушок Катерині Михайлівні. 

2. Передати гр. Євтушок Катерині Михайлівні вищезгадану земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Євтушок Катерині 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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Євтушок Катерині Михайлівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія  VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1528 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Антонюку Петру Петровичу 

(учаснику бойових дій) для  ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Антонюка Петра Петровича (учасника бойових дій), 

жителя смт Ємільчине, вул. Хмельова, 13 а кв. 8, 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 22.10.2021 року, номер витягу 

НВ-1816444372021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

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

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

2,0000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0203), яка передається у власність   гр. Антонюку Петру Петровичу. 

2. Передати гр. Антонюку Петру Петровичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Антонюку Петру Петровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Антонюку Петру Петровичу (учаснику бойових дій) для  ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія  VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1529 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Дрощинському Петру Павловичу 

(учаснику бойових дій) для  ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Дрощинського Петра Павловича (учасника бойових дій), 

жителя м. Київ, вул. Д. Луценка, 12 кв. 21, 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 22.10.2021 року, номер витягу 

НВ-1816444362021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради 

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

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

2,0000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0204), яка передається у власність   гр. Дрощинському Петру Павловичу. 

2. Передати гр. Дрощинському Петру Павловичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дрощинському Петру Павловичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Дрощинському Петру Павловичу (учаснику бойових дій) для  ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1530 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Мельник Теклі Лаврентіївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельник Теклі Лаврентіївни, жительки с. Рудня-

Іванівська, вул. Садова, 3, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), яка 

передається у власність гр. Мельник Теклі Лаврентіївні, за межами с. Паранине на території 

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

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

13.09.2021 року, індексний номер витягу 274462602 (на земельну ділянку площею 2,0000 га, 

кадастровий номер: 1821783600:01:000:0292, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2434670418217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43515611),  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 12.10.2021 року, номер витягу НВ-1816399452021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), загальною площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0292), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається у власність гр. Мельник Теклі Лаврентіївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0292) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельник Теклі Лаврентіївні земельну ділянку  загальною  площею 2,0000 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 2,0000 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783600:01:000:0292). 

4. Гр. Мельник Теклі Лаврентіївні 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 

9 сесія, перше 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 Теклі Лаврентіївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1531 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельник Єлизавети Олександрівни, жительки с. Рудня-

Іванівська, вул. Садова, 5, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), яка 

передається у власність гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні, за межами с. Паранине на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

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

власності від 13.09.2021 року, індексний номер витягу 274447493 (на земельну ділянку 

площею 2,0000 га, кадастровий номер: 1821783600:01:000:0294, цільове призначення – землі 

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

2434685318217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43515869),  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 12.10.2021 року, номер витягу НВ-1816399332021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), загальною площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0294), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається у власність гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0294) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні земельну ділянку  загальною  площею 

2,0000 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 2,0000 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783600:01:000:0294). 

4. Гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні 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 

9 сесія, перше 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 Єлизаветі Олександрівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1532 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Мельник Олені Михайлівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельник Олени Михайлівни, жительки с. Паранине,       

про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 2,0000 га зі зміною цільового призначення із «Землі запасу 

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

громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), яка передається у власність гр. Мельник 

Олені Михайлівні, за межами с. Паранине на території Ємільчинської селищної ради 

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

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.09.2021 року, індексний 

номер витягу 274454390 (на земельну ділянку площею 2,0000 га, кадастровий номер: 

1821783600:01:000:0291, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2434662318217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43515497),  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 12.10.2021 року, 

номер витягу НВ-1816399372021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), загальною площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0291), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається у власність гр. Мельник Олені Михайлівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0291) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельник Олені Михайлівні земельну ділянку  загальною  площею 2,0000 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 2,0000 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783600:01:000:0291). 

4. Гр. Мельник Олені 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 

9 сесія, перше 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 Олені Михайлівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1533 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Серпутько Галині  Георгіївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Серпутько Галини Георгіївни, жительки с. Паранине,       

вул. Заводська, 24, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), яка передається у 

власність гр. Серпутько Галині Георгіївні, за межами с. Паранине на території Ємільчинської 

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

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.09.2021 року, 

індексний номер витягу 274480983 (на земельну ділянку площею 2,0000 га, кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0297, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2434723118217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43516506),  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 12.10.2021 року, 

номер витягу НВ-1816399442021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), загальною площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0297), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається у власність гр. Серпутько Галині  Георгіївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0297) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Серпутько Галині  Георгіївні земельну ділянку  загальною  площею 2,0000 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 2,0000 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783600:01:000:0297). 

4. Гр. Серпутько Галині  Георгіївні 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 

9 сесія, перше 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. Серпутько Галині  Георгіївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1534 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Сороці Вікторії Олександрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сороки Вікторії Олександрівни, жительки с. Паранине,       

вул. Заводська, 52, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), яка передається у 

власність гр. Сороці Вікторії Олександрівні, за межами с. Паранине на території 

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

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

13.09.2021 року, індексний номер витягу 274449294 (на земельну ділянку площею 2,0000 га, 

кадастровий номер: 1821783600:01:000:0295, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2434696018217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43516032),  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 12.10.2021 року, номер витягу НВ-1816399302021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), загальною площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0295), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається у власність гр. Сороці Вікторії Олександрівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0295) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Сороці Вікторії Олександрівні земельну ділянку  загальною  площею 2,0000 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 2,0000 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783600:01:000:0295). 

4. Гр. Сороці Вікторії Олександрівні 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 

9 сесія, перше 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 Вікторії Олександрівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1535 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Мельнику Олександру Сергійовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельника Олександра Сергійовича, жителя с. Рудня-

Іванівська, вул. Садова, 3, про затвердження землевпорядної документації «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), яка 

передається у власність гр. Мельнику Олександру Сергійовичу, за межами с. Паранине на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

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

власності від 13.09.2021 року, індексний номер витягу 274451134 (на земельну ділянку 

площею 2,0000 га, кадастровий номер: 1821783600:01:000:0293, цільове призначення – землі 

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

2434677718217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43515741),  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 12.10.2021 року, номер витягу НВ-1816399342021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), загальною площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0293), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається у власність гр. Мельнику Олександру Сергійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0293) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельнику Олександру Сергійовичу земельну ділянку  загальною  площею 

2,0000 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 2,0000 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783600:01:000:0293). 

4. Гр. Мельнику 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 

9 сесія, перше 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 Олександру Сергійовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1536 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Серпутько Михайлу 

Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Серпутько Михайла Олександровича, жителя с. Паранине, 

вул. Заводська, 24, про затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), яка передається у 

власність гр. Серпутько Михайлу Олександровичу, за межами с. Паранине на території 

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

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

14.09.2021 року, індексний номер витягу 274651945 (на земельну ділянку площею 2,0000 га, 

кадастровий номер: 1821783600:01:000:0296, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2434705418217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 43516193),  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 12.10.2021 року, номер витягу НВ-1816399422021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), загальною площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0296), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається у власність гр. Серпутько Михайлу Олександровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0296) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Серпутько Михайлу Олександровичу земельну ділянку  загальною  площею 

2,0000 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 2,0000 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783600:01:000:0296). 

4. Гр. Серпутько Михайлу Олександровичу 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 

9 сесія, перше 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. Серпутько Михайлу Олександровичу для ведення особистого     

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1537 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Ширмі Миколі Васильовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ширми Миколи Васильовича, жителя с. Паранине, про 

затвердження землевпорядної документації «Проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 2,0000 га зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), яка передається у власність гр. Ширмі Миколі 

Васильовичу, за межами с. Паранине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

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

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.09.2021 року, індексний номер витягу 

274481922 (на земельну ділянку площею 2,0000 га, кадастровий номер: 

1821783600:01:000:0298, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2434733518217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43516658),  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 12.10.2021 року, 

номер витягу НВ-1816399392021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» (код КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код КВЦПЗ – 01.03), загальною площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0298), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається у власність гр. Ширмі Миколі Васильовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий 

номер: 1821783600:01:000:0298) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ширмі Миколі Васильовичу земельну ділянку  загальною  площею 2,0000 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 2,0000 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783600:01:000:0298). 

4. Гр. Ширмі Миколі Васильовичу 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 

9 сесія, перше 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. Ширмі Миколі Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1538 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність             

гр. Авраменко Василю Сергійовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Авраменко Василя Сергійовича, жителя с. Підлуби,      

вул. Сортодільниця, 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. Авраменко Василю Сергійовичу, площею 1,9761 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 06.10.2021 року, індексний номер витягу 278400463 (на земельну ділянку 

площею 1,9761 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0967, цільове призначення – землі 

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

2473346318217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44343596),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503372021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0967), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Авраменко Василю Сергійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0967) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Авраменко Василю Сергійовичу земельну ділянку  загальною  площею    

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0967). 

4. Гр. Авраменко Василю 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 

9 сесія, перше 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. Авраменко Василю Сергійовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1539 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Авраменко Сергію Михайловичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Авраменко Сергія Михайловича, жителя с. Підлуби,      

вул. Шевченка, 109, 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. Авраменко Сергію Михайловичу, площею 1,7442 га, за межами с. Малий 

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 05.10.2021 року, індексний номер витягу 278161744 (на 

земельну ділянку площею 1,7442 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0782, цільове 

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

майна: 2472164718217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44318189),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501822021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7442 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0782), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Авраменко Сергію Михайловичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7442 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0782) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Авраменко Сергію Михайловичу земельну ділянку  загальною  площею 1,7442 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7442 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0782). 

4. Гр. Авраменко Сергію Михайловичу 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 

9 сесія, перше 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. Авраменко Сергію Михайловичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1540 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Авраменко Ярославу 

Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Авраменко Ярослава Володимировича, жителя                

смт Ємільчине, вул. Марії Мариніної, 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. Авраменко Ярославу Володимировичу, площею 

1,9761 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 06.10.2021 року, індексний номер витягу 

278350207 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0952, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473107118217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44338364),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816505192021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0952), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Авраменко Ярославу Володимировичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0952) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Авраменко Ярославу Володимировичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9761 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0952). 

4. Гр. Авраменко Ярославу 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 

9 сесія, перше 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. Авраменко Ярославу Володимировичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1541 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність             

гр. Адам`яку Сергію Леонідовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Адам`яка Сергія Леонідовича, жителя с. Варварівка, 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. Адам`яку Сергію 

Леонідовичу, площею 1,9804 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 11.10.2021 року, 

індексний номер витягу 279071755 (на земельну ділянку площею 1,9804 га, кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0668, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2476738418217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44416483),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816503892021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9804 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0668), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Адам`яку Сергію Леонідовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9804 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0668) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Адам`яку Сергію Леонідовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9804 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9804 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0668). 

4. Гр. Адам`яку Сергію Леонідовичу 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 

9 сесія, перше 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. Адам`яку Сергію Леонідовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1542 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Алєксєєнку Юрія Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Алєксєєнка Юрія Петровича, жителя смт Ємільчине,             

вул. Незалежності, 32 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. Алєксєєнку Юрію Петровичу, площею 1,7008 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278641914 (на 

земельну ділянку площею 1,7008 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0582, цільове 

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

майна: 2474517518217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44368989),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505292021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7008 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0582), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Алєксєєнку Юрію Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7008 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0582) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Алєксєєнку Юрію Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,7008 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7008 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0582). 

4. Гр. Алєксєєнку Юрію 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 

9 сесія, перше 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. Алєксєєнку Юрія Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1543 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Андрійчук Людмилі Олексіївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Андрійчук Людмили Олексіївни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Весняна, 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. Андрійчук Людмилі Олексіївні, площею 1,9761 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 

06.10.2021 року, індексний номер витягу 278354578 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0953, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473131918217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44338894),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505232021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0953), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Андрійчук Людмилі Олексіївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0953) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Андрійчук Людмилі Олексіївні земельну ділянку  загальною  площею        

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0953). 

4. Гр. Андрійчук Людмилі 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 

9 сесія, перше 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. Андрійчук Людмилі Олексіївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1544 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність             

гр. Антоненко Оксані Григорівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Антоненко Оксани Григорівни, жительки смт Ємільчине,                    

вул. Соборна, 37 кв. 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. Антоненко Оксані Григорівні, площею 1,9249 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 18.10.2021 року, індексний номер витягу 279764953 (на 

земельну ділянку площею 1,9249 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0946, цільове 

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

майна: 2480277218217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44493102),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505282021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9249 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0946), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Антоненко Оксані Григорівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9249 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0946) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Антоненко Оксані Григорівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9249 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9249 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0946). 

4. Гр. Антоненко Оксані Григорівні 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 

9 сесія, перше 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 Оксані Григорівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1545 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Антоненку Сергію Михайловичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Антоненка Сергія Михайловича (учасника бойових дій), 

жителя смт Ємільчине, вул. Соборна, 37 кв. 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. Антоненку Сергію Михайловичу, 

площею  1,7443 га, за межами с. Малий 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 05.10.2021 року, індексний 

номер витягу 278151864 (на земельну ділянку площею 1,7443 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0779, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2472119918217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44317181),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816501952021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7443 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0779), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Антоненку Сергію Михайловичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7443 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0779) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Антоненку Сергію Михайловичу земельну ділянку  загальною  площею   

1,7443 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7443 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0779). 

4. Гр. Антоненку Сергію Михайловичу 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 

9 сесія, перше 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. Антоненку Сергію Михайловичу (учаснику бойових дій) для              

ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"05" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1546 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність             

гр. Барашу Сергію Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Бараш Сергія Петровича, жителя с. Підлуби,                 

пров. Шкільний, 4, 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. Барашу Сергію Петровичу, площею 1,9938 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 

08.10.2021 року, індексний номер витягу 278869224 (на земельну ділянку площею 1,9938 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0693, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2475615018217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44394019),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502142021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9938 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0693), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Барашу Сергію Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9938 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0693) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Барашу Сергію Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9938 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9938 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0693). 

4. Гр. Барашу Сергію 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 

9 сесія, перше 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. Барашу Сергію Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1547 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Боковенко Марині Олексіївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Боковенко Марини Олексіївни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Наумова, 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. Боковенко Марині Олексіївні, площею 1,9804 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279067075 (на земельну ділянку 

площею 1,9804 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0666, цільове призначення – землі 

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

2476711518217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44415982),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503962021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9804 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0666), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Боковенко Марині Олексіївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9804 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0666) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Боковенко Марині Олексіївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9804 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9804 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0666). 

4. Гр. Боковенко Марині 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 

9 сесія, перше 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. Боковенко Марині Олексіївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1548 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Боковенку Роману Юрійовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Боковенка Романа Юрійовича, жителя смт Ємільчине,   

вул. Наумова, 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. Боковенку Роману Юрійовичу, площею 1,9804 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279069392 (на земельну ділянку 

площею 1,9804 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0667, цільове призначення – землі 

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

2476725918217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44416256),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503912021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9804 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0667), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Боковенку Роману Юрійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9804 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0667) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Боковенку Роману Юрійовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9804 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9804 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0667). 

4. Гр. Боковенку Роману 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 

9 сесія, перше 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. Боковенку Роману Юрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1549 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Василівському Сергію Михайловичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Василівського Сергія Михайловича, жителя с. Підлуби, 

вул. Л. Українки, 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. Василівському Сергію Михайловичу, площею 1,7442 га, за межами с. Малий 

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 05.10.2021 року, індексний номер витягу 278154608 (на 

земельну ділянку площею 1,7442 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0780, цільове 

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

майна: 2472130218217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44317441),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502092021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7442 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0780), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Василівському Сергію Михайловичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7442 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0780) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Василівському Сергію Михайловичу земельну ділянку  загальною  площею 1,7442 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7442 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0780). 

4. Гр. Василівському Сергію Михайловичу 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 

9 сесія, перше 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. Василівському Сергію Михайловичу для ведення особистого                

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1550 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Гаврилюк Надії Анатоліївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Гаврилюк Надії Анатоліївни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Соборна, 46 А кв. 27, 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. Гаврилюк Надії Анатоліївні, площею 1,6098 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278639925 (на 

земельну ділянку площею 1,6098 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0581, цільове 

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

майна: 2474508618217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44368783),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502082021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,6098 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0581), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Гаврилюк Надії Анатоліївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,6098 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0581) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Гаврилюк Надії Анатоліївні земельну ділянку  загальною  площею 1,6098 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,6098 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0581). 

4. Гр. Гаврилюк Надії Анатоліївні 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 

9 сесія, перше 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. Гаврилюк Надії Анатоліївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1551 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Гайченя Олександру Матвійовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Гайченя Олександра Матвійовича, жителя                           

с. Зубковичі, вул. Житомирська, 86а, 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. Гайченя Олександру Матвійовичу, площею 1,9762 

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 06.10.2021 року, індексний номер витягу 278389279 (на 

земельну ділянку площею 1,9762 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0964, цільове 

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

майна: 2473294518217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44342473),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503182021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9762 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0964), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Гайченя Олександру Матвійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9762 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0964) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Гайченя Олександру Матвійовичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9762 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9762 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0964). 

4. Гр. Гайченя Олександру Матвійовичу 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 

9 сесія, перше 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. Гайченя Олександру Матвійовичу для ведення особистого        

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1552 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Гончарук Людмилі Леонідівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Гончарук Людмили Леонідівни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Мічуріна, 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. Гончарук Людмилі Леонідівні, площею 1,9804 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 

11.10.2021 року, індексний номер витягу 279054201 (на земельну ділянку площею 1,9804 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0664, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2476647818217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44414661),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503932021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9804 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0664), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Гончарук Людмилі Леонідівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9804 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0664) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Гончарук Людмилі Леонідівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9804 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9804 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0664). 

4. Гр. Гончарук Людмилі Леонідівні 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 

9 сесія, перше 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. Гончарук Людмилі Леонідівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"053" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1553 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Гресь Олександру Володимировичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Гресь Олександра Володимировича, жителя                     

смт Ємільчине, пров. Горького, 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. Гресь Олександру Володимировичу, площею 

1,9938 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 08.10.2021 року, індексний номер витягу 

278842700 (на земельну ділянку площею 1,9938 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0692, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2475488418217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44390684),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816502172021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9938 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0692), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Гресь Олександру Володимировичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9938 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0692) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Гресь Олександру Володимировичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9938 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9938 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0692). 

4. Гр. Гресь Олександру 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 

9 сесія, перше 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. Гресь Олександру Володимировичу для ведення особистого       

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1554 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Данильчук Любові Володимирівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Данильчук Любові Володимирівни, жительки                           

смт. Ємільчине, вул. Наума Тихого, 12, 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. Данильчук Любові Володимирівні , площею 

1,9761 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 06.10.2021 року, індексний номер витягу 

278358159 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0954, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473151118217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44339277),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816503022021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0954), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Данильчук Любові Володимирівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0954) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Данильчук Любові Володимирівні земельну ділянку  загальною  площею 

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0954). 

4. Гр. Данильчук Любові 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 

9 сесія, перше 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. Данильчук Любові Володимирівні для ведення особистого          

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1555 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дворецькій Тетяні Петрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дворецької Тетяни Петрівни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Соборна, 123, 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. Дворецькій Тетяні Петрівні, площею 1,9762 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 06.10.2021 року, індексний номер витягу 278392662 (на земельну ділянку 

площею 1,9762 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0965, цільове призначення – землі 

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

2473309918217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44342830),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505222021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9762 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0965), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Дворецькій Тетяні Петрівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9762 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0965) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дворецькій Тетяні Петрівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9762 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9762 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0965). 

4. Гр. Дворецькій Тетяні 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 

9 сесія, перше 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. Дворецькій Тетяні Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1556 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дейнека Людмилі Олександрівні 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дейнека Людмили Олександрівни, жительки                          

смт Ємільчине, вул. Соборна, 42 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. Дейнеці Людмилі Олександрівні, площею 1,9804 

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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279050303 (на 

земельну ділянку площею 1,9804 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0663, цільове 

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

майна: 2476630418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44414304),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816504782021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9804 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0663), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Дейнеці Людмилі Олександрівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9804 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0663) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дейнеці Людмилі Олександрівні земельну ділянку  загальною  площею     

1,9804 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9804 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0663). 

4. Гр. Дейнеці Людмилі Олександрівні 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 

9 сесія, перше 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. Дейнека Людмилі Олександрівні для ведення особистого                

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1557 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дейнеці Олексію Івановичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дейнеки Олексія Івановича, жителя смт Ємільчине,              

вул. Дружби, 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. Дейнеці Олексію Івановичу, площею 1,9804 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 

11.10.2021 року, індексний номер витягу 279046997 (на земельну ділянку площею 1,9804 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0662, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2476614818217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44413976),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816504832021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9804 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0662), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Дейнеці Олексію Івановичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9804 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0662) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дейнеці Олексію Івановичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9804 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9804 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0662). 

4. Гр. Дейнеці Олексію 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 

9 сесія, перше 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. Дейнеці Олексію Івановичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1558 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дейнеко Людмилі Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дейнеко Людмили Миколаївни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Хліборобська, 19, 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. Дейнеко Людмилі Миколаївні, площею 1,9249 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 18.10.2021 року, індексний номер витягу 279773504 (на земельну ділянку 

площею 1,9249 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0951, цільове призначення – землі 

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

2480318618217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44493766),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502202021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9249 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0951), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Дейнеко Людмилі Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9249 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0951) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Дейнеко Людмилі Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9249 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9249 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0951). 

4. Гр. Дейнеко Людмилі 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 

9 сесія, перше 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. Дейнеко Людмилі Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1559 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дейнеко Михайлу Миколайовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дейнеки Михайла Миколайовича, жителя с. Горбове,                    

вул. Шевченка, 32, 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. Дейнеці Михайлу Миколайовичу, площею 1,7442 га, за межами с. Малий 

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 05.10.2021 року, індексний номер витягу 278156987 (на 

земельну ділянку площею 1,7442 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0781, цільове 

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

майна: 2472143418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44317698),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502002021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7442 га (кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0781), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Дейнеці Михайлу Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7442 га (кадастровий 

номер: 1821782200:02:000:0781) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дейнеці Михайлу Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею    

1,7442 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7442 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782200:02:000:0781). 

4. Гр. Дейнеці Михайлу 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 

9 сесія, перше 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. Дейнеко Михайлу Миколайовичу для ведення особистого            

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1560 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Демченко Богдану Миколайовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Демченко Богдана Миколайовича, жителя смт Ємільчине, 

пров. Лівобережний, 5/1, 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. Демченко Богдану Миколайовичу, площею   

1,9938 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 08.10.2021 року, індексний номер витягу 

278840302 (на земельну ділянку площею 1,9938 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0691, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2475475818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44390385),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816501832021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9938 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0691), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Демченко Богдану Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9938 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0691) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Демченко Богдану Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею   

1,9938 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9938 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0691). 

4. Гр. Демченко Богдану 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 

9 сесія, перше 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. Демченко Богдану Миколайовичу для ведення особистого            

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1561 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Демченко Валентині Григорівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Демченко Валентини Григорівни, жительки с. Чміль,      

вул. Б. Хмельницького, 19, 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. Демченко Валентині Григорівні, площею      

1,9938 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 08.10.2021 року, індексний номер витягу 

278837691 (на земельну ділянку площею 1,9938 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0690, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2475463118217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44390116),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816504932021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9938 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0690), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Демченко Валентині Григорівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9938 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0690) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Демченко Валентині Григорівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9938 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9938 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0690). 

4. Гр. Демченко Валентині Григорівні 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 

9 сесія, перше 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. Демченко Валентині Григорівні для ведення особистого           

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1562 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дідик Вірі Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дідик Віри Миколаївни, жительки м. Київ,                       

вул. Закревського, буд. 27а кв. 117, 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. Дідик Вірі Миколаївні, площею 1,9938 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 08.10.2021 року, індексний номер витягу 278835309 (на 

земельну ділянку площею 1,9938 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0689, цільове 

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

майна: 2475452718217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44389866),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816504902021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9938 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0689), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Дідик Вірі Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9938 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0689) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дідик Вірі Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9938 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9938 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0689). 

4. Гр. Дідик Вірі 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 

9 сесія, перше 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. Дідик Вірі Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 19 - 1   

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1563 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Дідику Миколі Пилиповичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дідика Миколи Пилиповича, жителя м.  Київ,                  

вул. Закревського, 27а кв. 117, 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. Дідику Миколі Пилиповичу, площею 1,9938 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 08.10.2021 року, індексний номер витягу 278827187 (на 

земельну ділянку площею 1,9938 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0688, цільове 

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

майна: 2475413418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44388980),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501692021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9938 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0688), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Дідику Миколі Пилиповичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9938 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0688) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Дідику Миколі Пилиповичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9938 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9938 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0688). 

4. Гр. Дідику Миколі Пилиповичу 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 

9 сесія, перше 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. Дідику Миколі Пилиповичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 19 - 1   

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1564 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність                    

гр. Дмитренко Сергію Миколайовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Дмитренко Сергія Миколайовича, жителя 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 Сергію Миколайовичу, площею 1,9938 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278697466 (на земельну ділянку 

площею 1,9938 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0687, цільове призначення – землі 

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

2474775718217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44375672),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502182021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9938 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0687), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Дмитренко Сергію Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9938 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0687) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Дмитренко Сергію Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9938 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9938 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0687). 

4. Гр. Дмитренко Сергію 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 

9 сесія, перше 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 Сергію Миколайовичу для ведення особистого          

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1565 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Євтушок Наталії Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Євтушок Наталії Миколаївни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Наума Тихого, буд. 16 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. Євтушок Наталії Миколаївні, площею 1,9965 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278697245 (на 

земельну ділянку площею 1,9965 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0686, цільове 

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

майна: 2474774318217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44375634),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501712021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9965 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0686), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Євтушок Наталії Миколаївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9965 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0686) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Євтушок Наталії Миколаївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9965 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9965 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0686). 

4. Гр. Євтушок Наталії 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 

9 сесія, перше 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. Євтушок Наталії Миколаївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1566 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Знаховській Інні Юріївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Знаховської Інни Юріївни, жительки смт Ємільчине,      

вул. Ватутіна, 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. 

Знаховській Інні Юріївні, площею 1,9761 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 

06.10.2021 року, індексний номер витягу 278360479 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0955, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473163518217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44339539),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503032021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0955), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Знаховській Інні Юріївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0955) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Знаховській Інні Юріївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9761 га, в тому числі: 

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

Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0955). 

4. Гр. Знаховській Інні Юріївні 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 

9 сесія, перше 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. Знаховській Інні Юріївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1567 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Ільченку Олександру Вікторовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ільченка Олександра Вікторовича, жителя м. Київ,               

вул. Героїв Сталінграда, 42 б 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. Ільченку Олександру Вікторовичу, площею   

1,7918 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 05.10.2021 року, індексний номер витягу 

278186074 (на земельну ділянку площею 1,7918 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0652, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2472269318217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44320576),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816501682021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7918 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0652), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Ільченку Олександру Вікторовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7918 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0652) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ільченку Олександру Вікторовичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,7918 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7918 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0652). 

4. Гр. Ільченку Олександру 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 

9 сесія, перше 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. Ільченку Олександру Вікторовичу для ведення особистого                 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 19 - 1   

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1568 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Карпук Аллі Михайлівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Карпук Алли Михайлівни, жительки с. Середи,               

вул. Злодіївка, 27, 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. Карпук Аллі Михайлівні, площею 1,9248 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 

18.10.2021 року, індексний номер витягу 279771463 (на земельну ділянку площею 1,9248 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0950, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2480308918217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44493555),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505262021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9248 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0950), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Карпук Аллі Михайлівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9248 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0950) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Карпук Аллі Михайлівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9248 га, в тому числі: 

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

Волинського району Житомирської області, площею 1,9248 га - для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0950). 

4. Гр. Карпук Аллі 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 

9 сесія, перше 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. Карпук Аллі Михайлівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1569 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність             

гр. Клементьєву Ігорю 

Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Клементьєва Ігоря Олександровича, жителя с. Нитине, 

вул. Центральна, 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. Клементьєву Ігорю Олександровичу, площею 1,9422 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278697025 (на земельну ділянку 

площею 1,9422 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0685, цільове призначення – землі 

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

2474772818217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44375600),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502602021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9422 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0685), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Клементьєву Ігорю Олександровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9422 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0685) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Клементьєву Ігорю Олександровичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9422 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9422 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0685). 

4. Гр. Клементьєву Ігорю Олександровичу 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 

9 сесія, перше 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. Клементьєву Ігорю Олександровичу для ведення особистого             

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1570 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Ковальчуку Юрію Георгійовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ковальчука Юрія Георгійовича, жителя смт Ємільчине, 

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. 

Ковальчуку Юрію Георгійовичу, площею 1,9762 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 

06.10.2021 року, індексний номер витягу 278396751 (на земельну ділянку площею 1,9762 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0966, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473327118217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44343190),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505092021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9762 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0966), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Ковальчуку Юрію Георгійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9762 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0966) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ковальчуку Юрію Георгійовичу земельну ділянку  загальною  площею      

1,9762 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9762 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0966). 

4. Гр. Ковальчуку Юрію Георгійовичу 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 

9 сесія, перше 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. Ковальчуку Юрію Георгійовичу для ведення особистого               

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1571 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Колеснику Валентину 

Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Колесника Валентина Миколайовича, жителя с. Чміль, 

вул. Б. 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. Колеснику Валентину Миколайовичу, площею 

1,9422 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278696382 (на земельну ділянку площею 1,9422 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0684, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474769518217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44375502),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816504942021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9422 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0684), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Колеснику Валентину Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9422 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0684) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Колеснику Валентину Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9422 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9422 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0684). 

4. Гр. Колеснику Валентину 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 

9 сесія, перше 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. Колеснику Валентину Миколайовичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1572 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. Коту 

Олександру Володимировичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Кота Олександра Володимировича, жителя с. Підлуби, 

вул. Титівська, 20, 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. Коту Олександру Володимировичу, площею 1,9004 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279043981 (на земельну ділянку 

площею 1,9004 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0661, цільове призначення – землі 

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

2476536018217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44412274),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816504792021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0661), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Коту Олександру Володимировичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0661) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Коту Олександру Володимировичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9004 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0661). 

4. Гр. Коту Олександру 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 

9 сесія, перше 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. Коту Олександру Володимировичу для ведення особистого                   

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1573 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. Кот 

Христині Ігорівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Кот Христини Ігорівни, жительки с. Підлуби, вул. Зарічна, 

41, 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. Кот 

Христині Ігорівні, площею 1,9004 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 11.10.2021 року, 

індексний номер витягу 279028160 (на земельну ділянку площею 1,9004 га, кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0660, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2476525618217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44412040),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816504892021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0660), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Кот Христині Ігорівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0660) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Кот Христині Ігорівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9004 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0660). 

4. Гр. Кот Христині 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 

9 сесія, перше 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. Кот Христині Ігорівні для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1574 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність                   

гр. Кугітко Федору Григоровичу для 

(учаснику бойових дій) ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Кугітко Федора Григоровича (учасника бойових дій), 

жителя смт Ємільчине, пров. Івана Франка, 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. Кугітко Федору Григоровичу, 

площею 1,9761 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 06.10.2021 року, індексний 

номер витягу 278371734 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0959, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473216618217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44340724),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816503102021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0959), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Кугітко Федору Григоровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0959) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Кугітко Федору Григоровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9761 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0959). 

4. Гр. Кугітко Федору 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 

9 сесія, перше 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. Кугітко Федору Григоровичу для (учаснику бойових дій) ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1575 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Кунашенку Сергію Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Кунашенка Сергія Петровича, жителя смт Ємільчине,             

вул. Лісова, 53 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. Кунашенку Сергію Петровичу, площею 1,5918 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278628852 (на земельну ділянку 

площею 1,5918 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0580, цільове призначення – землі 

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

2474453118217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44367599),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505102021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,5918 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0580), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Кунашенку Сергію Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,5918 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0580) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Кунашенку Сергію Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,5918 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,5918 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0580). 

4. Гр. Кунашенку Сергію 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 

9 сесія, перше 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. Кунашенку Сергію Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1576 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Кур’яті Віктору Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Кур’яти Віктора Анатолійовича, жителя с. Степанівка, 

вул. Лісна, 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. 

Кур’яті Віктору Анатолійовичу, площею 1,9422 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 

07.10.2021 року, індексний номер витягу 278696093 (на земельну ділянку площею 1,9422 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0683, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474767918217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44375462),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501772021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9422 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0683), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Кур’яті Віктору Анатолійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9422 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0683) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Кур’яті Віктору Анатолійовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9422 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9422 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0683). 

4. Гр. Кур’яті Віктору Анатолійовичу 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 

9 сесія, перше 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. Кур’яті Віктору Анатолійовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1577 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лавренчуку Володимиру 

Борисовичу для ведення особистого 

селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лавренчука Володимира Борисовича, жителя                   

смт Ємільчине, вул. Пушкіна, 13 а, 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. Лавренчуку Володимиру Борисовичу, площею 

1,9422 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278695747 (на земельну ділянку площею 1,9422 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0682, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474766218217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44375406),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816504962021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9422 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0682), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Лавренчуку Володимиру Борисовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9422 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0682) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Лавренчуку Володимиру Борисовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9422 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9422 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0682). 

4. Гр. Лавренчуку Володимиру 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 

9 сесія, перше 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. Лавренчуку Володимиру Борисовичу для ведення особистого             

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1578 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лавренчуку Сергію 

Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лавренчука Сергія Володимировича, жителя                   

смт Ємільчине, вул. Пушкіна, 13 а, 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. Лавренчуку Сергію Володимировичу, площею 

1,9422 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278694753 (на земельну ділянку площею 1,9422 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0681, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474761318217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44375262),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816501842021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9422 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0681), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Лавренчуку Сергію Володимировичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9422 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0681) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Лавренчуку Сергію Володимировичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9422 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9422 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0681). 

4. Гр. Лавренчуку Сергія 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 

9 сесія, перше 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. Лавренчуку Сергію Володимировичу для ведення особистого   

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1579 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Ложечнікову Аркадію Григоровичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ложечнікова Аркадія Григоровича, жителя                           

с. Підлуби, 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. Ложечнікову Аркадію Григоровичу, площею 1,9761 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 

06.10.2021 року, індексний номер витягу 278365265 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0957, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473185818217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44340044),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816504992021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0957), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Ложечнікову Аркадію Григоровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0957) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ложечнікову Аркадію Григоровичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0957). 

4. Гр. Ложечнікову Аркадію 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 

9 сесія, перше 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. Ложечнікову Аркадію Григоровичу для ведення особистого               

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1580 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лубчуку Володимиру Вікторовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лубчука Володимира Вікторовича, жителя с. Чміль, 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. Лубчуку Володимиру 

Вікторовичу, площею 1,9422 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 07.10.2021 року, 

індексний номер витягу 278694196 (на земельну ділянку площею 1,9422 га, кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0680, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474758518217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44375184),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816502702021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9422 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0680), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Лубчуку Володимиру Вікторовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9422 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0680) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Лубчуку Володимиру Вікторовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9422 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9422 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0680). 

4. Гр. Лубчуку Володимиру 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 

9 сесія, перше 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. Лубчуку Володимиру Вікторовичу для ведення особистого                 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1581 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Лубяному Євгенію Анатолійовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Лубяного Євгенія Анатолійовича, жителя м. Київ,                   

б-р. Кольцова, 24-а, гурт., 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. Лубяному Євгенію Анатолійовичу, площею 

1,9804 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 

279057020 (на земельну ділянку площею 1,9804 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0665, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2476663718217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44414988),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816503742021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9804 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0665), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Лубяному Євгенію Анатолійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9804 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0665) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Лубяному Євгенію Анатолійовичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9804 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9804 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0665). 

4. Гр. Лубяному Євгенію Анатолійовичу 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 

9 сесія, перше 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. Лубяному Євгенію Анатолійовичу для ведення особистого                 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1582 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Майструку Віталію Сергійовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Майструк Віталій Сергійович, жителя с. Серби,                  

вул. Карасівська, 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. Майструку Віталію Сергійовичу, площею 1,9004 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279026228 (на земельну ділянку 

площею 1,9004 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0659, цільове призначення – землі 

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

2476515818217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44411823),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816504872021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0659), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Майструку Віталію Сергійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0659) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Майструку Віталію Сергійовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9004 

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

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0659). 

4. Гр. Майструку 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 

9 сесія, перше 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. Майструку Віталію Сергійовичу для ведення особистого            

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1583 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Майструк Оксані Анатоліївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Майструк Оксани Анатоліївни, жительки с. Серби,                  

вул. Карасівська, 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. Майструк Оксані Анатоліївні, площею 1,9004 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279024303 (на земельну ділянку 

площею 1,9004 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0658, цільове призначення – землі 

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

2476505018217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44411614),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816504922021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0658), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Майструк Оксані Анатоліївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0658) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Майструк Оксані Анатоліївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9004 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0658). 

4. Гр. Майструк Оксані Анатоліївні 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 

9 сесія, перше 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. Майструк Оксані Анатоліївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1584 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Мельнику Анатолію Адамовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельника Анатолія Адамовича, жителя смт Ємільчине, 

вул. Хмельова, 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. Мельнику Анатолію Адамовичу, площею 1,9761 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 06.10.2021 року, індексний номер витягу 278369403 (на земельну ділянку 

площею 1,9761 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0958, цільове призначення – землі 

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

2473203918217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44340459),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505042021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0958), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Мельнику Анатолію Адамовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0958) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельнику Анатолію Адамовичу земельну ділянку  загальною  площею       

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0958). 

4. Гр. Мельнику Анатолію Адамовичу 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 

9 сесія, перше 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 Анатолію Адамовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1585 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність                     

гр. Мельнику Петру Вікторовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельника Петра Вікторовича, жителя смт Ємільчине,   

вул. Космонавтів, 23, 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 Петру Вікторовичу, площею 1,9004 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279020978 (на земельну ділянку 

площею 1,9004 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0657, цільове призначення – землі 

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

2476479918217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44411080),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816504862021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0657), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Мельнику Петру Вікторовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0657) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельнику Петру Вікторовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9004 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0657). 

4. Гр. Мельнику Петру 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 

9 сесія, перше 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 Петру Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1586 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність                     

гр. Мельник Тетяні Анатоліївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельник Тетяни Анатоліївни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Космонавтів, 23, 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 Тетяні Анатоліївні, площею 1,9004 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 

11.10.2021 року, індексний номер витягу 279016711 (на земельну ділянку площею 1,9004 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0656, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2476464318217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44410765),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503792021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0656), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Мельник Тетяні Анатоліївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0656) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Мельник Тетяні Анатоліївні земельну ділянку  загальною  площею 1,9004 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0656). 

4. Гр. Мельник Тетяні Анатоліївні 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 

9 сесія, перше 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 Тетяні Анатоліївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1587 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Мельнику Віктору Васильовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Мельника Віктора Васильовича, жителя смт Ємільчине, 

вул. Військова, 2 кв. 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. Мельнику Віктору Васильовичу, площею      

1,9422 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278693452 (на земельну ділянку площею 1,9422 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0679, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474754518217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44375082),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816504952021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9422 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0679), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Мельнику Віктору Васильовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9422 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0679) 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 Васильовичу земельну ділянку  загальною  площею      

1,9422 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9422 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0679). 

4. Гр. Мельнику Віктору Васильовичу 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 

9 сесія, перше 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 Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1588 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Назарку Олександру Михайловичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Назарко Олександра Михайловича, жителя с. Степанівка, 

вул. В. Ковальчука, 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. Назарку Олександру Михайловичу, площею 

1,8722 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278692863 (на земельну ділянку площею 1,8722 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0678, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474752318217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44375019),  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 07.10.2021 року, 

номер витягу НВ-1816501952021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0678), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Назарку Олександру Михайловичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0678) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Назарку Олександру Михайловичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,8722 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0678). 

4. Гр. Назарку Олександру Михайловичу 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 

9 сесія, перше 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. Назарку Олександру Михайловичу для ведення особистого                

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1589 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Остапчуку Вадиму Миколайовичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Остапчука Вадима Миколайовича (учасника бойових дій), 

жителя смт Ємільчине, пров. Лівобережний, 13 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. Остапчуку Вадиму Миколайовичу, 

площею 1,8722 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278692289 (на земельну ділянку площею 1,8722 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0677, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474749118217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44374944),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816501852021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0677), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Остапчуку Вадиму Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0677) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Остапчуку Вадиму Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,8722 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0677). 

4. Гр. Остапчуку Вадиму 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 

9 сесія, перше 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. Остапчуку Вадиму Миколайовичу (учаснику бойових дій) для                 

ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1590 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Остапчуку Віталію Миколайовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Остапчука Віталія Миколайовича, жителя с. Руденька,                    

вул. Заводська, 12 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. Остапчуку Віталію Миколайовичу, площею 

1,6767 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278682252 (на земельну ділянку площею 1,6767 га, кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0585, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474700818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 443373548),  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 03.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816508872021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,6767 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0585), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Остапчуку Віталію Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,6767 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0585) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Остапчуку Віталію Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,6767 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,6767 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0585). 

4. Гр. Остапчуку Віталію 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 

9 сесія, перше 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. Остапчуку Віталію Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1591 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Остапчуку Олегу Михайловичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Остапчука Олега Михайловича, жителя с. Сергіївка, 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. Остапчуку Олегу 

Михайловичу, площею 1,9248 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 18.10.2021 року, 

індексний номер витягу 279769976 (на земельну ділянку площею 1,9248 га, кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0949, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2480303618217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44493439),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816505142021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9248 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0949), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Остапчуку Олегу Михайловичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9248 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0949) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Остапчуку Олегу Михайловичу земельну ділянку  загальною  площею      

1,9248 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9248 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0949). 

4. Гр. Остапчуку Олегу Михайловичу 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 

9 сесія, перше 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. Остапчуку Олегу Михайловичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1592 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Остапчук Сніжані Леонідівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Остапчук Сніжани Леонідівни, жительки с. Руденька,                    

вул. Заводська, 12 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. Остапчук Сніжані Леонідівні, площею 1,7712 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278679033 (на 

земельну ділянку площею 1,7712 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0584, цільове 

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

майна: 2474684418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44373109),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501722021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7712 га (кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0584), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Остапчук Сніжані Леонідівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7712 га (кадастровий 

номер: 1821786400:06:000:0584) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Остапчук Сніжані Леонідівні земельну ділянку  загальною  площею 1,7712 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7712 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786400:06:000:0584). 

4. Гр. Остапчук Сніжані Леонідівні 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 

9 сесія, перше 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 Сніжані Леонідівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1593 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Польовій Аліні Валеріївні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Польової Аліни Валеріївни, жительки м. Київ,  вул. Олени 

Пчілки, 2-А кв. 200, 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. Польовій Аліні Валеріївні, площею 1,7918 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 

05.10.2021 року, індексний номер витягу 278191562 (на земельну ділянку площею 1,7918 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0653, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2472294518217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44321140),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502572021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7918 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0653), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Польовій Аліні Валеріївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7918 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0653) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Польовій Аліні Валеріївні земельну ділянку  загальною  площею 1,7918 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7918 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0653). 

4. Гр. Польовій Аліні Валеріївні 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 

9 сесія, перше 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. Польовій Аліні Валеріївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1594 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Польовому Валерію 

Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Польового Валерія Олександровича, жителя с.  Руденька,                 

вул. Заводська, 2 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. Польовому Валерію Олександровичу, площею 

1,7918 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 05.10.2021 року, індексний номер витягу 

278196107 (на земельну ділянку площею 1,7918 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0654, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2472314418217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44321607),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816501472021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7918 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0654), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Польовому Валерію Олександровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7918 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0654) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Польовому Валерію Олександровичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,7918 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7918 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0654). 

4. Гр. Польовому Валерію Олександровичу 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 

9 сесія, перше 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. Польовому Валерію Олександровичу для ведення особистого     

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1595 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Постіженку Сергію Леонідовичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Постіженка Сергія Володимировича (учасника бойових 

дій), жителя 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. Постіженку Сергію Леонідовичу, 

площею 1,9761 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 06.10.2021 року, індексний 

номер витягу 278374652 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0960, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473229818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44341001),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816505182021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0960), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Постіженку Сергію Леонідовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0960) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Постіженку Сергію Леонідовичу земельну ділянку  загальною  площею     

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0960). 

4. Гр. Постіженку Сергію Леонідовичу 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 

9 сесія, перше 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. Постіженку Сергію Леонідовичу (учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1596 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Поташкіну Олександру Івановичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Поташкіна Олександрі Івановича, жителя с. Руденька,   

вул. Молодогвардійська, 3 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. Поташкіну Олександру Івановичу, площею 1,9761 

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 06.10.2021 року, індексний номер витягу 278378327 (на 

земельну ділянку площею 1,9761 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0961, цільове 

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

майна: 2473246418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44341398),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505202021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0961), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Поташкіну Олександру Івановичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0961) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Поташкіну Олександру Івановичу земельну ділянку  загальною  площею   

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0961). 

4. Гр. Поташкіну Олександру 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 

9 сесія, перше 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. Поташкіну Олександру Івановичу для ведення особистого                

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1597 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність             

гр. Рейнолдс Тетяні Павлівні для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Рейнолдс Тетяни Павлівни, жительки с. Руденька,                 

вул. Заводська, 2 кв. 23, 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. Рейнолдс Тетяні Павлівні, площею 1,7918 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 05.10.2021 року, індексний номер витягу 278174700 (на 

земельну ділянку площею 1,7918 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0650, цільове 

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

майна: 2472218518217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44319393),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501612021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7918 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0650), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Рейнолдс Тетяні Павлівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7918 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0650) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Рейнолдс Тетяні Павлівні земельну ділянку  загальною  площею 1,7918 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7918 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0650). 

4. Гр. Рейнолдс Тетяні Павлівні 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 

9 сесія, перше 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. Рейнолдс Тетяні Павлівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1598 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Савчук Наталії Петрівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Савчук Наталії Петрівни, жительки смт Ємільчине,                

вул. Соборна, 20 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. Савчук Наталії Петрівні, площею 1,7918 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 

05.10.2021 року, індексний номер витягу 278200981 (на земельну ділянку площею 1,7918 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0655, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2472337218217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44322098),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501592021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7918 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0655), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Савчук Наталії Петрівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7918 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0655) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Савчук Наталії Петрівні земельну ділянку  загальною  площею 1,7918 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7918 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0655). 

4. Гр. Савчук Наталії 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 

9 сесія, перше 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. Савчук Наталії Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1599 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Савчук Ользі Анатоліївні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Савчук Ольги Анатоліївни, жительки смт Ємільчине,                

вул. Горького, 28, 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. Савчук Ользі Анатоліївні, площею 1,7919 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 

05.10.2021 року, індексний номер витягу 278182047 (на земельну ділянку площею 1,7919 га, 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0651, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2472248218217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44320148),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501562021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,7919 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0651), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Савчук Ользі Анатоліївні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,7919 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0651) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Савчук Ользі Анатоліївні земельну ділянку  загальною  площею 1,7919 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,7919 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0651). 

4. Гр. Савчук Ользі Анатоліївні 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 

9 сесія, перше 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. Савчук Ользі Анатоліївні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1600 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Саган Катерині Петрівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Саган Катерини Петрівни, жительки смт Ємільчине,                

вул. Марини Мариніної, 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. Саган  Катерині Петрівні, площею 1,9004 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279083101 (на 

земельну ділянку площею 1,9004 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0672, цільове 

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

майна: 2476795318217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44417682),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503472021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0672), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Саган  Катерині Петрівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0672) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Саган  Катерині Петрівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9004 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0672). 

4. Гр. Саган  Катерині 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 

9 сесія, перше 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. Саган Катерині Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1601 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Сагану Олегу Миколайовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сагана Олега Миколайовича, жителя с. Мала Глумча,                

вул. Шевченка, 106, 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. Сагану Олегу Миколайовичу, площею 1,9003 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279080206 (на земельну ділянку 

площею 1,9003 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0671, цільове призначення – землі 

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

2476781118217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44417383),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503972021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9003 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0671), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Сагану Олегу Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9003 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0671) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Сагану Олегу Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9003 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9003 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0671). 

4. Гр. Сагану Олегу 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 

9 сесія, перше 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. Сагану Олегу Миколайовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1602 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Сауху Олександру Васильовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сауха Олександра Васильовича, жителя с. Степанівка, 

вул. Ковальчука, 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. Сауху Олександру Васильовичу, площею 1,8722 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278690696 (на земельну ділянку 

площею 1,8722 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0676, цільове призначення – землі 

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

2474741618217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44374721),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502652021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0676), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Сауху Олександру Васильовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0676) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Сауху Олександру Васильовичу земельну ділянку  загальною  площею      

1,8722 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0676). 

4. Гр. Сауху Олександру Васильовичу 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 

9 сесія, перше 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. Сауху Олександру Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1603 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Сенітовичу Сергію 

Володимировичу (учаснику бойових 

дій) для ведення особистого 

селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сенітовича Сергія Володимировича (учасника бойових 

дій), жителя 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. Сенітовичу Сергію Володимировичу, 

площею 1,9761 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 06.10.2021 року, індексний 

номер витягу 278362686 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0956, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473174718217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44339773),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816503402021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0956), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 



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

гр. Сенітовичу Сергію Володимировичу. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0956) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Сенітовичу Сергію Володимировичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0956). 

4. Гр. Сенітовичу Сергію 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 

9 сесія, перше 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. Сенітовичу Сергію Володимировичу (учаснику бойових дій) для             

ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1604 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Ситайлу Василю Володимировичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ситайла Василя Володимировича, жителя с. Рудня-

Іванівська, вул. Зарічна, 332, 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. Ситайлу Василю Володимировичу, площею 

1,8722 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278689922 (на земельну ділянку площею 1,8722 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0675, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474737318217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44374611),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816502032021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0675), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Ситайлу Василю Володимировичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0675) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ситайлу Василю Володимировичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,8722 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0675). 

4. Гр. Ситайлу Василю 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 

9 сесія, перше 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. Ситайлу Василю Володимировичу для ведення особистого           

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1605 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Сорока Василю Васильовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сороки Василя Васильовича, 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. Сорока 

Василю Васильовичу, площею 1,9248 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 18.10.2021 року, 

індексний номер витягу 279768379 (на земельну ділянку площею 1,9248 га, кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0948, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2480295318217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44493273),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816505252021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9248 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0948), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Сорока Василю Васильовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9248 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0948) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Сорока Василю Васильовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9248 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9248 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0948). 

4. Гр. Сорока Василю Васильовичу 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 

9 сесія, перше 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. Сорока Василю Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1606 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Сорока Олександру Васильовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Сороки Олександра Васильовича, жителя смт Ємільчине, 

вул. Незалежності, 20, 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. Сорока Олександру Васильовичу, площею 1,8722 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278689140 (на земельну ділянку 

площею 1,8722 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0674, цільове призначення – землі 

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

2474733418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44374511),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816502682021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0674), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Сорока Олександру Васильовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0674) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Сорока Олександру Васильовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8722 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0674). 

4. Гр. Сорока Олександру Васильовичу 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 

9 сесія, перше 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. Сорока Олександру Васильовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1607 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність               

гр. Спишняку Олександру 

Валентиновичу для ведення особистого 

селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Спишняка Олександра Валентиновича, жителя               

смт Ємільчине, вул. Шевченка, 112, 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. Спишняку Олександру Валентиновичу, площею 

1,8722 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 

278688235 (на земельну ділянку площею 1,8722 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0673, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2474729418217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44374375),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816501432021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0673), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Спишняку Олександру Валентиновичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0673) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Спишняку Олександру Валентиновичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8722 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0673). 

4. Гр. Спишняку Олександру Валентиновичу 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 

9 сесія, перше 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. Спишняку Олександру Валентиновичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1608 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність             

гр. Ткачу Олександру Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

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

вул. Івана Франка, 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. Ткачу Олександру Петровичу, площею 1,9004 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 11.10.2021 року, індексний номер витягу 279077514 (на земельну ділянку 

площею 1,9004 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0670, цільове призначення – землі 

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

2476766918217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44417082),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503422021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0670), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Ткачу Олександру Петровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0670) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ткачу Олександру Петровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9004 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0670). 

4. Гр. Ткачу 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 

9 сесія, перше 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. Ткачу Олександру Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1609 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. Ткач 

Ользі Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ткач Ольги Іванівни, жительки смт Ємільчине, вул. Івана 

Франка, 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. 

Ткач Ользі Іванівні, площею 1,9004 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 11.10.2021 року, 

індексний номер витягу 279075213 (на земельну ділянку площею 1,9004 га, кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0669, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2476754218217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44416828),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816503802021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9004 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0669), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Ткач Ользі Іванівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9004 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0669) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ткач Ользі Іванівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9004 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9004 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0669). 

4. Гр. Ткач Ользі 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 

9 сесія, перше 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. Ткач Ользі Іванівні для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1610 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Федун Надії Федорівні для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Федун Надії Федорівни, жительки смт Романів,                    

вул. Путиліна, буд. 49 кв. 4, 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. Федун Надії Федорівні, площею 1,8722 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 07.10.2021 року, індексний номер витягу 278696759 (на 

земельну ділянку площею 1,8722 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0698, цільове 

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

майна: 2474771218217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44375561),  

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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501732021, 

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0698), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Федун Надії Федорівні. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0698) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Федун Надії Федорівні земельну ділянку  загальною  площею 1,8722 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0698). 

4. Гр. Федун Надії Федорівні 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 

9 сесія, перше 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. Федун Надії Федорівні для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 19 - 1   

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1611 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Чирко Борису Федоровичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Чирко Бориса Федоровича, жителя смт Ємільчине,          

вул. Миру, 27, 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. 

Чирко Борису Федоровичу, площею 1,9761 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 

06.10.2021 року, індексний номер витягу 278380906 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0962, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473259618217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44341691),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816503152021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0962), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Чирко Борису Федоровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0962) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Чирко Борису Федоровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9761 га, в 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0962). 

4. Гр. Чирко Борису 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 

9 сесія, перше 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. Чирко Борису Федоровичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1612 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Шафаренко Андрію Миколайовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Шафаренко Андрія Миколайовича, жителя с. Чміль, 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. Шафаренко Андрію 

Миколайовичу, площею 1,9761 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 06.10.2021 року, 

індексний номер витягу 278385802 (на земельну ділянку площею 1,9761 га, кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0963, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2473280718217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44342184),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816505082021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9761 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0963), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Шафаренко Андрію Миколайовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9761 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0963) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Шафаренко Андрію Миколайовичу земельну ділянку  загальною  площею 

1,9761 га, в тому числі: ділянка 1, що розташована  за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9761 га - для 

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0963). 

4. Гр. Шафаренко Андрію 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 

9 сесія, перше 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. Шафаренко Андрію Миколайовичу для ведення особистого               

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1613 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Шидловському Миколі 

Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Шидловського Миколи Олександровича, жителя с. Малий 

Яблунець, вул. Яблунева, 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. Шидловському Миколі Олександровичу, площею 

1,8722 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 08.10.2021 року, індексний номер витягу 

278875987 (на земельну ділянку площею 1,8722 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0697, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2475650418217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 44395016),  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 02.11.2021 року, 

номер витягу НВ-1816502122021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0697), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Шидловському Миколі Олександровичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0697) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Шидловському Миколі Олександровичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8722 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0697). 

4. Гр. Шидловському Миколі Олександровичу 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 

9 сесія, перше 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. Шидловському Миколі Олександровичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1614 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Штилю Олександру Олеговичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Штиля Олександра Олеговича, жителя с. Паранине,        

вул. Заводська, 47, 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. Штилю Олександру Олеговичу, площею 1,8722 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 08.10.2021 року, індексний номер витягу 278874537 (на земельну ділянку 

площею 1,8722 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0696, цільове призначення – землі 

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

2475642418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44394787),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501812021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0696), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Штилю Олександру Олеговичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0696) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Штилю Олександру Олеговичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8722 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0696). 

4. Гр. Штилю Олександру Олеговичу 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 

9 сесія, перше 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. Штилю Олександру Олеговичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1615 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність гр. 

Штоль Олексію Вікторовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Штоль Олексія Вікторовича, жителя смт Ємільчине,      

вул. Гоголя, 5 кв. 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. Штоль Олексію Вікторовичу, площею 1,8722 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 08.10.2021 року, індексний номер витягу 278872359 (на земельну ділянку 

площею 1,8722 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0695, цільове призначення – землі 

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

2475629518217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 44394452),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816501782021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,8722 га (кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0695), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Штоль Олексію Вікторовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,8722 га (кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0695) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

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

гр. Штоль Олексію Вікторовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,8722 га, в тому 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,8722 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821785800:06:000:0695). 

4. Гр. Штоль Олексію 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 

9 сесія, перше 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 Олексію Вікторовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1616 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни цільового  

призначення земельної ділянки із 

земель запасу Ємільчинської селищної 

ради та передачі її у власність              

гр. Ярошовцю Юрію Сергійовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

      

Розглянувши звернення гр. Ярошовця Юрія Сергійовича, жителя с. Горбове,                    

вул. Садова, 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. 

Ярошовцю Юрію Сергійовичу, площею 1,9248 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 

18.10.2021 року, індексний номер витягу 279766733 (на земельну ділянку площею 1,9248 га, 

кадастровий номер: 1821783400:07:000:0947, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2480287618217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 44493102),  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 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816505132021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити 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 1,9248 га (кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0947), що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної 

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

гр. Ярошовцю Юрію Сергійовичу. 



2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 1,9248 га (кадастровий 

номер: 1821783400:07:000:0947) на землі  «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

3. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну   

власність  гр. Ярошовцю Юрію Сергійовичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9248 га, 

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

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, площею 1,9248 га - для ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783400:07:000:0947). 

4. Гр. Ярошовцю 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 

9 сесія, перше 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. Ярошовцю Юрію Сергійовичу для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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


