
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1864 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Огородник Галині Парфенівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Огородник Галини Парфенівни, жительки смт Ємільчине,    

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

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

кадастру про земельну ділянку від 19.11.2021 року, номер витягу НВ-4812473982021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,7500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине, площею 1,7500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:010:0058), яка 

передається у власність гр. Огородник Галині Парфенівні. 

2. Передати гр. Огородник Галині Парфенівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Огородник Галині Парфенівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                              

у власність гр. Огородник Галині Парфенівні для  ведення особистого                        

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1865 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Суй Валентині Петрівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Суй Валентини Петрівни, жительки с. Тайки, 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 29.11.2021 року року, номер витягу НВ-3513650722021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821787301:04:003:0055), яка передається у 

власність гр. Суй Валентині Петрівні. 

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

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Суй Валентині Петрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                             

у власність гр. Суй Валентині Петрівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1866 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Прищепі Ганні Іванівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Прищепи Ганни Іванівни, жительки м. Київ, бульвар 

Гавела Вацлава, 21 А кв. 2 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 29.11.2021 року, номер витягу НВ-

5319347912021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,4700 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Тайки, площею 0,4700 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821787301:04:003:0054), яка передається у 

власність гр. Прищепі Ганні Іванівні. 

2. Передати гр. Прищепі Ганні Іванівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Прищепі Ганні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            

у власність  гр. Прищепі Ганні Іванівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1867 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Демиденко Оксані Миколаївні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Демиденко Оксани Миколаївни, жительки с. Березники, 

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 11.08.2021 року, номер витягу НВ-7421530552021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821780601:02:002:0048), яка 

передається у власність гр. Демиденко Оксані Миколаївні. 

2. Передати гр. Демиденко Оксані Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Демиденко Оксані 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                   

у власність гр. Демиденко Оксані Миколаївні для  ведення особистого             

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1868 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Данильчук Ользі Степанівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Данильчук Ольги Степанівни, жительки с. Середи, 

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 07.07.2021 року, номер витягу НВ-7306319192021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3150 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, площею 0,3150 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:003:0097), яка передається у 

власність гр. Данильчук Ользі Степанівні. 

2. Передати гр. Данильчук Ользі Степанівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчук Ользі Степанівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Данильчук Ользі Степанівні для  ведення особистого   

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1869 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Дейнеко Ганні Ничипорівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Дейнеко Ганни Ничипорівни, жительки с. Хутір-Мокляки, 

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

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

земельну ділянку від 19.11.2021 року, номер витягу НВ-1217028572021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,8789 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Хутір-Мокляки, площею 0,8789 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783404:08:004:0054), яка 

передається у власність гр. Дейнеко Ганні Ничипорівні. 

2. Передати гр. Дейнеко Ганні Ничипорівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дейнеко Ганні Ничипорівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Дейнеко Ганні Ничипорівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1870 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Василенку Дмитру 

Миколайовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Василенка Дмитра Миколайовича, жителя м. Новоград-

Волинський,  вул. Соборності, 9 кв. 14, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного 

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.11.2021 року, номер витягу                                

НВ-4617221292021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА:  

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,5500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821786601:01:002:0056), яка передається у 

власність гр. Василенку Дмитру Миколайовичу. 

2. Передати гр. Василенку Дмитру Миколайовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Василенку Дмитру Миколайовичу 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Василенку Дмитру Миколайовичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1871 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Демченку Олександру Івановичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Демченка Олександра Івановича, жителя с. Чміль,  

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 01.12.2021 року, номер витягу  НВ-9902714622021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА:  

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

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

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

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821784403:07:003:0010), яка передається у 

власність гр. Демченку Олександру Івановичу. 

2. Передати гр. Демченку Олександру Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Демченку Олександру 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Демченку Олександру Івановичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1872 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Демченку Івану Олександровичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Демченка Івана Олександровича, жителя с. Чміль,            

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 22.11.2021 року, номер витягу  НВ-6815065992021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,6000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Чміль, площею 0,6000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821784403:07:003:0018), яка передається у 

власність гр. Демченку Івану Олександровичу. 

2. Передати гр. Демченку Івану Олександровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Демченку Івану 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Демченку Івану Олександровичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1873 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Марчуку Володимиру Івановичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Марчука Володимира Івановича, жителя с. Степанівка,  

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 28.11.2021 року, номер витягу  НВ-4617348182021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Степанівка, площею 0,3400 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786801:09:002:0098), яка 

передається у власність гр. Марчуку Володимиру Івановичу. 

2. Передати гр. Марчуку Володимиру Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Марчуку Володимиру 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність  гр. Марчуку Володимиру Івановичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. не голосувала 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 22 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1874 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Даценко Францішці Вікторівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Даценко Францішки Вікторівни, жительки с. Аполлонівка, 

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

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

кадастру про земельну ділянку від 10.11.2021 року, номер витягу НВ-6115339532021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,7500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Аполлонівка, площею 0,7500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783802:05:003:0006), яка 

передається у власність гр. Даценко Францішці Вікторівні. 

2. Передати гр. Даценко Францішці Вікторівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Даценко Францішці Вікторівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність  гр. Даценко Францішці Вікторівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1875 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Ташуті Євдокії Борисівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Ташути Євдокії Борисівни, жительки м. Київ,                         

вул. Севастопольська, 22 кв. 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.11.2021 року, номер витягу 

НВ-4617256252021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,6600 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Нараївка, площею 0,6600 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821783403:06:002:0007), яка передається у 

власність гр. Ташуті Євдокії Борисівні. 

2. Передати гр. Ташуті Євдокії Борисівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ташуті Євдокії Борисівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ташуті Євдокії Борисівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1876 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Шостак Вікторії Володимирівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Шостак Вікторії Володимирівни, жительки м. Київ,        

вул. Севастопольська, 22  кв. 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 16.11.2021 року, номер витягу 

НВ-3513572182021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,1800 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Нараївка, площею 0,1800 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821783403:06:001:1030), яка передається у 

власність гр. Шостак Вікторії Володимирівні. 

2. Передати гр. Шостак Вікторії Володимирівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шостак Вікторії Володимирівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

 у власність гр. Шостак Вікторії Володимирівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1877 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Мундер Оксані Володимирівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Мундер Оксани Володимирівни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Весняна, 17, 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-4617224162021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3200 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821783401:09:007:0159), яка передається у 

власність гр. Мундер Оксані Володимирівні. 

2. Передати гр. Мундер Оксані Володимирівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Мундер Оксані Володимирівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Мундер Оксані Володимирівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1878 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Ребриковій Ніні Герасимівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Ребрикової Ніни Герасимівни, жительки м. Київ,            

вул. Козача, 67 кв. 13, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 06.12.2021 року, номер витягу НВ-

7422521482021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,6000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Лука, площею 0,6000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821781802:04:001:0066), яка передається у 

власність гр. Ребриковій Ніні Герасимівні. 

2. Передати гр. Ребриковій Ніні Герасимівні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ребриковій Ніні Герасимівні 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ребриковій Ніні Герасимівні для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1879 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Ткачуку Андрію Івановичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ткачука Андрія Івановича, жителя смт Ємільчине,                  

вул. Лісова, 16, 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 14.07.2021 року, номер витягу НВ-1815870562021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

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

1821755100:11:000:0198), яка передається у власність   гр. Ткачуку Андрію Івановичу. 

2. Передати гр. Ткачуку Андрію Івановичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ткачуку Андрію 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Ткачуку Андрію Івановичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1880 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Висоцькому Олексію Йосиповичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Висоцького Олексія Йосиповича, жителя смт Ємільчине, 

вул. Військова, 2 кв. 1, 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 06.12.2021 року, номер витягу НВ-7422514612021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

за межами населеного пункту с. Медведеве 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 

1821783700:03:000:0290), яка передається у власність   гр. Висоцькому Олексію Йосиповичу. 

2. Передати гр. Висоцькому Олексію Йосиповичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Висоцькому Олексію Йосиповичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Висоцькому Олексію Йосиповичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1881 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Шпіню Миколі Андрійовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шпіня Миколи Андрійович, жителя с. Нові Серби,        

вул. Хуторянська, 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 Перехідних положень 

Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України №1423-ІХ від 

28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 28, 50 

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

кадастру про земельну ділянку від 10.12.2021 року, номер витягу НВ-1816746122021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

за межами населеного пункту с. Нові Серби 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 

1821785800:06:000:0704), яка передається у власність   гр. Шпіню Миколі Андрійовичу. 

2. Передати гр. Шпіню Миколі Андрійовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шпіню Миколі 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність  гр. Шпіню Миколі Андрійовичу для  ведення особистого  

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1882 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Шпінь Людмилі Василівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шпінь Людмили Василівни, жительки с. Нові Серби,        

вул. Хуторянська, 2, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126, п. 24 Перехідних положень 

Земельного кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України №1423-ІХ від 

28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 28, 50 

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

кадастру про земельну ділянку від 10.12.2021 року, номер витягу НВ-1816746092021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

за межами населеного пункту с. Нові Серби 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 

1821785800:06:000:0701), яка передається у власність   гр. Шпінь Людмилі Василівні. 

2. Передати гр. Шпінь Людмилі Василівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шпінь Людмилі Василівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

у власність гр. Шпінь Людмилі Василівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 


