
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1903 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Федоренко Олени Сергіївни, жительки смт Нові 

Білокоровичі,  вул. Молодіжна, 1, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з 

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

НВ-5919694982021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

07.12.2021 року, номер витягу НВ-1816718812021, 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), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Федоренко Олені Сергіївні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0123760), загальною площею 

4,9740 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 81 площею 3,4770 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:07:000:0186; 

-  ділянка № 105 площею 1,4970 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:10:000:0078, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Комуніст», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Федоренко Олені Сергіївні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Федоренко Олені Сергіївні 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 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Федоренко Олені 

Сергіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



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. Федоренко Олені Сергіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 1904 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гошко Катерини Сергіївни, жительки с. Миколаївка,                   

вул. Перемоги, 28, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України 

«Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 17.11.2021 року, номер витягу НВ-19902503252021, та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.10.2021 року, номер 

витягу НВ-35134721312021, 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), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Гошко Катерині Сергіївні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127638), загальною площею 

4,6354 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 388 площею 3,1488 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0581; 

-  ділянка № 533 площею 1,4866 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:04:000:0320, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Комуніст», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Гошко Катерині Сергіївні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гошко Катерині Сергіївні 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 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Гошко Катерині 

Сергіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



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. Гошко Катерині Сергіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 1905 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Пилипчук Поліні Пилипівні, жительки с. Хащове,           

вул. Чапаєва, 17 кв. 9, Новомосковського району Дніпровської області, керуючись ст. 186  

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

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 29.10.2021 року, номер витягу НВ-1816481812021, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 29.10.2021 року, номер витягу НВ-

1816481852021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

29.10.2021 року, номер витягу НВ-1816481832021, 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), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Пилипчук Поліні Пилипівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 002114), загальною площею 

3,7842 га, в тому числі:  

- ділянка  № 12/86(1) площею  1,9129 га (рілля), кадастровий номер 1821786200:01:000:0188; 

- ділянка №14/86(2) площею 0,7913 га (рілля), кадастровий номер 1821786200:05:000:0245; 

-ділянка №10/1023 площею 1,0800 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786200:01:000:0190,  за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Гагаріна, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с.  Сергіївка. 

2. Передати гр. Пилипчук Поліні Пилипівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Пилипчук Поліні Пилипівні 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 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Пилипчук Поліні 

Пилипівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



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. Пилипчук Поліні Пилипівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 1906 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Денисюк Наталії Василівні, жительки с. Підлуби,                

пров. Шкільний, 3, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з 

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

НВ-1816664002021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

29.11.2021 року, номер витягу НВ-1816664012021, 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), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Денисюк Наталії Василівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0126819), загальною площею 

2,9781 га, в тому числі:  

- ділянка № 32/1330 площею 2,1702 га (рілля), кадастровий номер 1821784600:07:000:0645; 

- ділянка № 4/25 площею 0,8079 га (пасовища), кадастровий номер 1821784600:01:000:0266, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Підлуби», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Підлуби. 

2. Передати гр. Денисюк Наталії Василівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Денисюк Наталії Василівні 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 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Денисюк Наталії 

Василівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



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. Денисюк Наталії Василівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 1907 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Куліковській Ніні Володимирівні, жительки с. Квітневе,                

вул.  Першотравнева, 17 кв. 15, Попільнянського району Житомирської області, керуючись 

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

Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 27.11.2021 року, номер витягу НВ-9902664082021, 

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), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Куліковській Ніні Володимирівні 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0129775), загальною 

площею 2,8394 га, в тому числі:  

- ділянка № 88 площею 2,8394 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:03:000:0217, за 

рахунок земель реформованої приватно-колективної агрофірми «Твердь», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Передати гр. Куліковській Ніні Володимирівні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Куліковській Ніні Володимирівні 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 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Куліковській Ніні 

Володимирівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



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. Куліковській Ніні Володимирівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 1908 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Волощука Вадима Івановича, жителя м. Біла Церква,         

вул. Шевченка, 103 кв. 69, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.12.2021 року, номер витягу 

НВ-9902741012021, 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), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Волощуку Вадиму Івановичу (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0125050), загальною площею 

1,5633 га, в тому числі:  

- ділянка  № 3/82 площею 1,5633 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:07:000:1089, за 

рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Волощуку Вадиму Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощуку Вадиму Івановичу 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 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр.  Волощуку Вадиму 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



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.  Волощуку Вадиму Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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) 

 


