
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1969 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Шомко Оксані Вікторівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Шомко Оксани Вікторівни, жительки смт Ємільчине,    

вул. Поліська, 47,  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-1816856302021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

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

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

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:014:0092), яка 

передається у власність гр. Шомко Оксані Вікторівні. 

2. Передати гр. Шомко Оксані Вікторівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шомко Оксані 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Шомко Оксані Вікторівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1970 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Колеснику Ігорю Юрійовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Колесника Ігоря Юрійовича, жителя смт Ємільчине,     

вул. Соборна, 106,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,  ст. 25, 

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

кадастру про земельну ділянку від 21.12.2021 року, номер витягу НВ-5919832092021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,2090 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: смт Ємільчине, площею 0,2090 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:007:0143), яка 

передається у власність гр. Колеснику Ігорю Юрійовичу. 

2. Передати гр. Колеснику Ігорю Юрійовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Колеснику Ігорю Юрійовичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Колеснику Ігорю Юрійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1971 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Лозко Олександру Олексійовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Лозко Олександра Олексійовича, жителя смт Ємільчине,    

вул. Соборна, 4 кв. 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 15.12.2021 року, номер витягу                       

НВ-6510063282021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,5200 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Здоровець, площею 0,5200 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821755102:09:001:0007), яка 

передається у власність гр. Лозко Олександру Олексійовичу. 

2. Передати гр. Лозко Олександру Олексійовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лозко Олександру Олексійовичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Лозко Олександру Олексійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1972 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Горай Галині Сергіївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Горай Галини Сергіївни, жительки смт Ємільчине,          

вул. Ковпака, 8,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,  ст. 25, 28, 

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

кадастру про земельну ділянку від 13.12.2021 року, номер витягу НВ-5919759772021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,1300 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Руденька, площею 0,1300 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821755103:02:003:0074), яка передається у 

власність гр. Горай Галині Сергіївні. 

2. Передати гр. Горай Галині Сергіївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Горай Галині Сергіївні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Горай Галині Сергіївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1973 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Вознюк Марії Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Вознюк Марії Миколаївни, жительки с. Непізнаничі, 

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 21.10.2021 року, номер витягу НВ-3224160482021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

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

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

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782204:07:001:0013), яка 

передається у власність гр. Вознюк Марії Миколаївні. 

2. Передати гр. Вознюк Марії Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Вознюк Марії 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Вознюк Марії Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1974 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Літвинчук Наталії 

Володимирівні для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Літвинчук Наталії Володимирівни, жительки м. Новоград-

Волинський, вул. Івана Франка, 25 кв. 27, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного 

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.12.2021 року, номер витягу 

НВ-1217175092021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,6700 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Старі Непізнаничі, площею 0,6700 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782205:09:002:0018), яка 

передається у власність гр. Літвинчук Наталії Володимирівні. 

2. Передати гр. Літвинчук Наталії Володимирівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Літвинчук Наталії 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Літвинчук Наталії Володимирівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1975 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Корзун Ользі Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Корзун Ольги Миколаївни, жительки с. Підлуби, вул. Лесі 

Українки, 74, 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 07.12.2021 року, номер витягу НВ-7117403302021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

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

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821784601:03:004:0174), яка передається у 

власність гр. Корзун Ользі Миколаївні. 

2. Передати гр. Корзун Ользі Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Корзун Ользі 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Корзун Ользі Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1976 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Кос Діані Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Кос Діани Миколаївни, жительки с. Симони,                   

вул. Молодіжна, 24, 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 08.12.2021 року, номер витягу НВ-4617434742021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,9100 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Симони, площею 0,9100 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786601:01:003:0046), яка передається у 

власність гр. Кос Діані Миколаївні. 

2. Передати гр. Кос Діані Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кос Діані 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кос Діані Миколаївні для  ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1977 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Ковшун Тетяні Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Ковшун Тетяни Миколаївни, жительки с. Серби,              

вул. Перемоги, 8, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

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

кадастру про земельну ділянку від 28.09.2021 року, номер витягу НВ-6316051292021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

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

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

селянського господарства (кадастровий номер 1821785801:02:002:0075), яка передається у 

власність гр. Ковшун Тетяні Миколаївні. 

2. Передати гр. Ковшун Тетяні Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ковшун Тетяні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Ковшун Тетяні Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1978 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Бондаренко Діані Юріївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Бондаренко Діани Юріївни, жительки с. Сергіївка,         

вул. Центральна, 16, 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-6510025092021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,8200 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Запруда, площею 0,8200 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:001:0040), яка передається у 

власність гр. Бондаренко Діані Юріївні. 

2. Передати гр. Бондаренко Діані Юріївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Бондаренко Діані Юріївні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Бондаренко Діані Юріївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1979 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Бараннікову Петру 

Олексійовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Бараннікова Петра Олексійовича, жителя м. Новоград-

Волинський,  вул. Леваневського, 4 кв. 9, 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 25.11.2021 року, номер витягу                                

НВ-3224498362021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 2,0000 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Вірівка, площею 2,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821782202:10:003:0021), яка передається у 

власність гр. Бараннікову Петру Олексійовичу. 

2. Передати гр. Бараннікову Петру Олексійовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Бараннікову Петру Олексійовичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Бараннікову Петру Олексійовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1980 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Кузьмичу Володимиру Івановичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кузьмича Володимира Івановича, жителя с. Велика 

Глумча,  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 09.12.2021 року, номер витягу НВ-2310069232021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3000 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Малоглумчанка, вул. Марії Мариніної, площею 

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

1821781803:06:001:0039), яка передається у власність гр. Кузьмичу Володимиру Івановичу. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кузьмичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Кузьмичу Володимиру Івановичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1981 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Якимцю Анатолію Васильовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Якимця Анатолія Васильовича, жителя с. Тайки,            

вул. Зарічна, 70,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

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

кадастру про земельну ділянку від 20.12.2021 року, номер витягу НВ-3513788602021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

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

в межах  населеного пункту с. 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 1821787301:04:003:0057), яка передається у 

власність гр. Якимцю Анатолію Васильовичу. 

2. Передати гр. Якимцю Анатолію Васильовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Якимцю Анатолію Васильовичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Якимцю Анатолію Васильовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1982 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Якимець Світлані Анатоліївні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Якимець Світлани Анатоліївни, жительки с. Тайки,            

вул. Зарічна, 70,  керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

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

кадастру про земельну ділянку від 02.12.2021 року, номер витягу НВ-6815161722021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,5800 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Тайки, площею 0,5800 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821787301:04:003:0056), яка передається у 

власність гр. Якимець Світлані Анатоліївні. 

2. Передати гр. Якимець Світлані Анатоліївні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Якимець Світлані Анатоліївні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Якимець Світлані Анатоліївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1983 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Івановій Олені Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Іванової Олени Миколаївни, жительки м. Новоград-

Волинський, вул. Толубко, 8 кв. 39, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу 

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

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

НВ-6115426152021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту с. Кам’яногірка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3500 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кам’яногірка, площею 0,3500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783803:03:002:0026), яка 

передається у власність гр. Івановій Олені Миколаївні. 

2. Передати гр. Івановій Олені Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Івановій Олені 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Івановій Олені Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1984 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Вербовській Надії Іванівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Вербовської Надії Іванівни, жительки с. Середи,                         

вул. Ємільчинська, 1, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України,                

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 01.12.2021 року, номер витягу НВ-

7422480022021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,3500 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, площею 0,3500 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:002:0102), яка передається у 

власність гр. Вербовській Надії Іванівні. 

2. Передати гр. Вербовській Надії Іванівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Вербовській Надії 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Вербовській Надії Іванівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1985 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Лубчук Людмилі Мусіївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Лубчук Людмили Мусіївни, жительки с. Велика Цвіля,        

вул. Шевченка, 54, 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 21.12.2021 року, номер витягу НВ-1217254102021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,9200 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Цвіля, площею 0,9200 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782001:05:002:0071), яка 

передається у власність гр. Лубчук Людмилі Мусіївні. 

2. Передати гр. Лубчук Людмилі Мусіївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лубчук Людмилі Мусіївні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Лубчук Людмилі Мусіївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1986 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Білошицькій Леоніді Павлівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Білошицької Леоніди Павлівни, жительки с. Велика Цвіля,        

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 09.12.2021 року, номер витягу НВ-6815218792021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,2100 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Цвіля, площею 0,2100 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782001:05:001:0050), яка 

передається у власність гр. Білошицькій Леоніді Павлівні. 

2. Передати гр. Білошицькій Леоніді Павлівні вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Білошицькій Леоніді Павлівні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Білошицькій Леоніді Павлівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1987 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Лук’янчук Ірині Олександрівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Лук’янчук Ірини Олександрівни, жительки с. Велика 

Цвіля, вул. Майдан, 44,  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 08.12.2021 року, номер витягу НВ-

2105670752021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,4200 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Цвіля, площею 0,4200 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782001:05:001:0049), яка 

передається у власність гр. Лук’янчук Ірині Олександрівні. 

2. Передати гр. Лук’янчук Ірині Олександрівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лук’янчук Ірині Олександрівні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лук’янчук Ірині Олександрівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1988 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Лосю Володимиру Петровичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Лося Володимира Петровича, жителя с. Велика Цвіля,        

вул. Майдан, 1, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 

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

кадастру про земельну ділянку від 01.12.2021 року, номер витягу НВ-7422485082021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,9700 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Цвіля, площею 0,9700 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782001:05:001:0048), яка 

передається у власність гр. Лосю Володимиру Петровичу. 

2. Передати гр. Лосю Володимиру Петровичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лосю Володимиру Петровичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Лосю Володимиру Петровичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1989 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Лосю Петру Васильовичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Лося Петра Васильовича, жителя с. Велика Цвіля,           

вул. Польова, 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 12.12.2021 року, номер витягу НВ-4812629692021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,5700 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Цвіля, площею 0,5700 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782001:05:003:0069), яка 

передається у власність гр. Лосю Петру Васильовичу. 

2. Передати гр. Лосю Петру Васильовичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лосю Петру Васильовичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Лосю Петру Васильовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1990 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Мельнику Олександру 

Васильовичу для  ведення 

особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Мельника Олександра Васильовича, жителя с. Велика 

Цвіля,  вул. Задвір’я, 10, 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-

1217133002021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту с. Велика Цвіля 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. Велика Цвіля, площею 1,0000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821782001:05:003:0066), яка 

передається у власність гр. Мельнику Олександру Васильовичу. 

2. Передати гр. Мельнику Олександру Васильовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Мельнику Олександру Васильовичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Мельнику Олександру Васильовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1991 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Степушенко Людмилі 

Миколаївні для  ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Степушенко Людмили Миколаївни жительки с. Середи, 

вул. Василівська, 26, 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 28.12.2021 року, номер витягу НВ-5117664662021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,1110 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи площею 0,1110 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:003:0113), яка передається у 

власність гр. Степушенко Людмилі Миколаївні. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Степушенко Людмилі 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Степушенко Людмилі Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1992 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Прокопову Володимиру 

Петровичу для  ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Прокопова Володимира Петровича, жителя 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 28.12.2021 року, номер витягу НВ-4617590232021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,4900 га, в т.ч.:  ділянка 1, 

що розташована  за адресою: с. Середи, вул. Кулішівська, площею 0,4900 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:003:0110), яка 

передається у власність гр. Прокопову Володимиру Петровичу. 

2. Передати гр. Прокопову Володимиру Петровичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Прокопову Володимиру Петровичу провести державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Прокопову Володимиру Петровичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1993 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Рабош Катерині Василівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Рабош Катерини Василівни, жительки смт Ємільчине            

вул. Військова, 7 кв. 29, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 04.01.2022 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 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту с. Медведеве 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. Медведеве, площею 0,4000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783701:02:005:0026), яка 

передається у власність гр. Рабош Катерині Василівні. 

2. Передати гр. Рабош Катерині Василівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Рабош Катерині 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Рабош Катерині Василівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1994 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Адаху Юрію Петровичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Адах Юрія Петровича, жителя с. Запруда. вул. Лісова, 4, 

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

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

земельну ділянку від 02.01.2022 року, номер витягу НВ-6500000282022, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту с. Запруда 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. Запруда,  площею 1,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:002:0025), яка передається у 

власність гр. Адаху Юрію Петровичу. 

2. Передати гр. Адаху Юрію Петровичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Адаху Юрію Петровичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Адаху Юрію Петровичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1995 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Адах Людмилі Феліксовні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Адах Людмили Феліксовни, жительки с. Запруда,           

вул. Лісова, 4, керуючись ст. 12, 116, 118, 122, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

кадастру про земельну ділянку від 20.12.2021 року, номер витягу НВ-6510080932021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

в межах  населеного пункту с. Запруда 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. Запруда, площею 1,0000 га - для  ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:002:0023), яка передається у 

власність гр. Адах Людмилі Феліксовні. 

2. Передати гр. Адах Людмилі Феліксовні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Адах Людмилі Феліксовні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Адах Людмилі Феліксовні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1996 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                    

гр. Порайко Юлії Леонідівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

            Розглянувши звернення гр. Порайко Юлії Леонідівни, жительки с. Кривотин,            

вул.  Б. Хмельницького, 36, 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 10.12.2021 року, номер витягу НВ-

7422576182021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,4600 га, в т.ч.:  

ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Кривотин. вул. Б. Хмельницького, площею     

0,4600 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783201:04:001:0069), яка передається у власність гр. Порайко Юлії Леонідівні. 

2. Передати гр. Порайко Юлії Леонідівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Порайко Юлії Леонідівні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Порайко Юлії Леонідівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1997 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Боровику Валентину Яковичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Боровика Валентина Яковича, жителя м. Новоград-

Волинський, вул. Толубно, 12 кв. 26, 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 29.07.2020 року, номер витягу НВ-2307792782020, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,5000 га, в т.ч.:  

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

0,5000 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821784200:06:000:0182), яка передається у власність   гр. Боровику Валентину Яковичу. 

2. Передати гр. Боровику Валентину Яковичу вищезгадану  земельну ділянку у власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Боровику Валентину Яковичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Боровику Валентину Яковичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1998 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Гусаківському Олегу 

Васильовичу для  ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гусаківського Олега Васильовича, жителя с. Горбове, 

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 24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816865712021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,5945 га, в т.ч.:  

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

1,5945 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0104), яка передається у власність гр. Гусаківському Олегу Васильовичу. 

2. Передати гр. Гусаківському Олегу Васильовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гусаківському Олегу Васильовичу 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Гусаківському Олегу Васильовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 1999 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Сокирко Ірині Степанівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сокирко Ірини Степанівни, жительки с. Хутір-Мокляки,        

вул. Корольова, 3, 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 24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816860112021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Хутір-Мокляки  на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,8484 га, в т.ч.:  

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

1,8484 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783400:03:000:0552), яка передається у власність  гр. Сокирко Ірині Степанівні. 

2. Передати гр. Сокирко Ірині Степанівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сокирко Ірині 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Сокирко Ірині Степанівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2000 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Яценко Василю Петровичу для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Яценко Василя Петровича, жителя с. Підлуби,                 

вул. Шевченка, 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 24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816862622021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Хутір-Мокляки  на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,8484 га, в т.ч.:  

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

1,8484 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783400:03:000:0556), яка передається у власність  гр. Яценко Василю Петровичу. 

2. Передати гр. Яценко Василю Петровичу вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Яценко Василю Петровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Яценко Василю Петровичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2001 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Недаєву Роману Миколайовичу 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Недаєва Романа Миколайовича, жителя смт Ємільчине,  

вул. Ватутіна, 5 кв. 5, 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 24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816864652021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Хутір-Мокляки  на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,8484 га, в т.ч.:  

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

1,8484 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783400:03:000:0559), яка передається у власність  гр. Недаєву Роману Миколайовичу. 

2. Передати гр. Недаєву Роману Миколайовичу вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Недаєву Роману 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Недаєву Роману Миколайовичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2002 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Недаєвій Світлані Василівні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Недаєвої Світлани Василівни, жительки смт Ємільчине,  

вул. Ватутіна, 5 кв. 5, 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 24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816864672021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Хутір-Мокляки  на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,8484 га, в т.ч.:  

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

1,8484 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783400:03:000:0558), яка передається у власність  гр. Недаєвій Світлані Василівні. 

2. Передати гр. Недаєвій Світлані Василівні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Недаєвій Світлані 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Недаєвій Світлані Василівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2003 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Помінчук Ірині Олександрівні 

для  ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Помінчук Ірини Олександрівни, жительки смт Ємільчине,  

пров. Кутузова, 11, 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 24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816864642021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Хутір-Мокляки  на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,8484 га, в т.ч.:  

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

1,8484 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783400:03:000:0553), яка передається у власність  гр. Помінчук Ірині Олександрівні. 

2. Передати гр. Помінчук Ірині Олександрівні вищезгадану  земельну ділянку у 

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Помінчук Ірині Олександрівні 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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Помінчук Ірині Олександрівні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2004 

 
Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність                  

гр. Ширмі Галині  Миколаївні для  

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ширми Галини  Миколаївни, жительки смт Ємільчине,  

вул. Короленка, 22, 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 24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816864662021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

за межами населеного пункту с. Хутір-Мокляки  на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 1,8484 га, в т.ч.:  

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

1,8484 га - для ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821783400:03:000:0557), яка передається у власність  гр. Ширмі Галині  Миколаївні. 

2. Передати гр. Ширмі Галині  Миколаївні вищезгадану  земельну ділянку у власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ширмі Галині  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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  гр. Ширмі Галині  Миколаївні для  ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 


