
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1886 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Чирко Світлані 

Сергіївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Чирко Світлани Сергіївни, жительки смт Ємільчине,            

вул. Миру, 27, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 25.05.2021 року, номер витягу НВ-

3222816942021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

району Житомирської області, загальною площею 0,1100 га, в т.ч.:  ділянка 1, що 

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Миру, 27,  площею 0,1100 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:017:0176), яка передається у власність гр. Чирко Світлані 

Сергіївні. 

2. Передати гр. Чирко Світлані Сергіївні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Чирко Світлані Сергіївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Чирко Світлані Сергіївні». 

 

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 № 1887 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Огородник Галині 

Парфенівні 

 

 

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

вул. Дружби, 15, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.08.2021 року, номер витягу 

НВ-3223471222021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Дружби, 15,  площею 0,1500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:010:0055), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Огородник Галині Парфенівні». 

 

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 № 1888 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Іл’ясовій Софії 

Олексіївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Іл’ясової Софії Олексіївни, жительки смт Ємільчине,            

вул. Лісова, 41, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 08.12.2021 року, номер витягу НВ-

4617434662021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

району Житомирської області, загальною площею 0,1013 га, в т.ч.:  ділянка 1, що 

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Лісова, 41,  площею 0,1013 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:018:0117), яка передається у власність гр. Іл’ясовій Софії 

Олексіївні.  

2. Передати гр. Іл’ясовій Софії Олексіївні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Іл’ясовій Софії Олексіївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Іл’ясовій Софії Олексіївні». 

 

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 № 1889 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Заєць Ганні Сергіївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Заєць Ганни Сергіївни, жительки смт Ємільчине,            

вул. Гришка, 3, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 29.11.2021 року, номер витягу НВ-

3513653122021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

району Житомирської області, загальною площею 0,1373 га, в т.ч.:  ділянка 1, що 

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Гришка, 3,  площею 0,1373 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:019:0201), яка передається у власність гр. Заєць Ганні 

Сергіївні.  

2. Передати гр. Заєць Ганні Сергіївні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Заєць Ганні Сергіївні провести державну реєстрацію речового права на нерухоме 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Заєць Ганні Сергіївні». 

 

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 № 1890 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Кльоцу Миколі 

Григоровичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кльоца Миколи Григоровича, жителя  смт Ємільчине,  

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.11.2021 року, номер витягу 

НВ-51174663102021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 22,  площею 0,1500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:013:0120), яка передається у власність гр. Кльоцу Миколі 

Григоровичу. 

2. Передати гр. Кльоцу Миколі Григоровичу вищезгадану земельну ділянку у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кльоцу Миколі Григоровичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Кльоцу Миколі Григоровичу». 

 

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 № 1891 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Ташуті Євдокії 

Борисівні 

 

 

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

вул. Севастопольська, 22 кв. 2, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного 

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.11.2021 року, номер витягу 

НВ-2612634112021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

адресою: с. Нараївка, вул. Центральна, 49, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783403:06:002:0008), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Ташуті Євдокії Борисівні». 

 

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 № 1892 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Грабовському Йосипу 

Флоріановичу 

 

Розглянувши звернення гр. Грабовського Йосипа Флоріановича, жителя                        

с. Аполлонівка, вул. Центральна, 21, керуючись ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

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

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.12.2021 року, 

номер витягу НВ-6316468232021, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку від 19.11.2021 року, номер витягу НВ-0522994352021, та Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 30.11.2021 року, номер витягу НВ-

2612640982021,  відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

ВИРІШИЛА: 

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

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

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  району  Житомирської 

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

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Аполлонівка, вул. Центральна, 21, площею  

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

споруд (кадастровий номер 1821783802:05:001:0008); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Аполлонівка,  площею  0,2950 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783802:05:002:0017); 

 - ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Аполлонівка,  площею  0,2350 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783802:05:001:0007), які 

передаються у власність гр. Грабовському Йосипу Флоріановичу. 

2.  Передати гр. Грабовському Йосипу Флоріановичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Грабовському Йосипу Флоріановичу провести державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Грабовському Йосипу Флоріановичу». 

 

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 № 1893 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Даценко Францішці 

Вікторівні 

 

 

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

вул. Центральна, 11, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.12.2021 року, номер витягу                                  

НВ-5919698212021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

розташована  за адресою: с. Аполлонівка, вул. Центральна, 11, площею 0,2500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821783802:05:003:0007), 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 Миколаївні провести державну реєстрацію 

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

законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

    

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Даценко Францішці Вікторівні». 

 

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 № 1894 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Купріянчук Любові 

Іванівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Купріянчук Любові Іванівни, жительки с. Андрієвичі, 

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

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

кадастру про земельну ділянку від 26.11.2021 року, номер витягу НВ-6815119452021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

розташована  за адресою: с. Андрієвичі, вул. Забрід, 30, площею 0,2500 га - для  будівництва 

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

1821780201:04:006:0044), яка передається у власність гр. Купріянчук Любові Іванівні. 

2. Передати гр. Купріянчук Любові Іванівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодав  ства. 

3. Гр. Купріянчук Любові Іванівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Купріянчук Любові Іванівні». 

 

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 № 1895 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Купріянчук Любові 

Іванівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Купріянчук Любов Іванівни, жительки с. Андрієвичі, 

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

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

кадастру про земельну ділянку від 19.11.2021 року, номер витягу НВ-1217024032021, 

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

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

будівництва, земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

пункту с. Андрієвичі 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. Андрієвичі, площею 0,4000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821780201:04:006:0042), яка передається у 

власність гр. Купріянчук Любові Іванівні. 

2. Передати гр. Купріянчук Любові Іванівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Купріянчук Любові Іванівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Купріянчук Любові Іванівні». 

 

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 № 1896 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Мундер Оксані 

Володимирівні 

 

 

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

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.11.2021 року, номер витягу 

НВ-3224532252021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

адресою: с. Куліші, вул. Перемоги, 7, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783401:09:007:0161), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Мундер Оксані Володимирівні». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

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 № 1897 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Суй Валентині Петрівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Суй Валентини Петрівни, жительки с. Тайки, керуючись  

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

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

земельну ділянку від 29.11.2021 року, номер витягу НВ-5319343172021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

адресою: с. Тайки, вул. Південна, 3, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821787301:04:003:0053), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Суй Валентині Петрівні». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

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 № 1898 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Андрейчуку Віктору 

Степановичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Андрейчука Віктора Степановича, жителя  м. Бровари,  

вул. Гагаріна, 2 кв. 3, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 07.12.2021 року, номер витягу 

НВ-1217142962021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

розташована  за адресою: с. Паранине, вул. Лісова, 8,  площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783602:03:002:0008), яка передається у власність гр. Андрейчуку Віктору Степановичу. 

2. Передати гр. Андрейчуку Віктору Степановичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Андрейчуку Віктору Степановичу провести державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Андрейчуку Віктору Степановичу». 

 

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 № 1899 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Ширмі Миколі 

Васильовичу 

 

 

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

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

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

кадастру про земельну ділянку від 07.12.2021 року, номер витягу НВ-6115447262021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

розташована  за адресою: с. Паранине, вул. Лісова, 11,  площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783602:03:002:0007), яка передається у власність гр. Ширмі Миколі Васильовичу. 

2. Передати гр. Ширмі Миколі Васильовичу вищезгадану земельну ділянку у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ширмі Миколі Васильовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Ширмі Миколі Васильовичу». 

 

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 № 1900 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Ребриковій Ніні 

Герасимівні 

 

 

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

вул. Козача, 67 кв. 13, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 29.11.2021 року, номер витягу 

НВ-6509997422021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

адресою: с. Лука, вул. Садова, 6, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821781802:04:001:0065), 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 данного 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 технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Ребриковій Ніні Герасимівні». 

 

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) 

 


