
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 775 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Михальчук Наталії 

Миколаївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Михальчук Наталії Миколаївни, жительки с. Лука,             

вул. Садова, 24,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Березнегуватському районі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 

від 19.04.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Лука на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

адресою:  с. Лука, вул. Садова, 24,  площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821781802:04:001:0064), яка передається у власність гр. Михальчук Наталії Миколаївні. 

2. Передати гр. Михальчук Наталії Миколаївні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Михальчук Наталії Миколаївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Михальчук 

Наталії Миколаївні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 776 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Самченко Ользі 

Григорівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Самченко Ольги Григорівни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Добровольського, 6, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ужгородському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 

23.04.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Мала Глумча на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

адресою: с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 126,  площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783601:02:004:0072), яка передається у власність гр. Самченко Ользі Григорівні. 

2. Передати гр. Самченко Ользі Григорівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Самченко Ользі Григорівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Самченко 

Ользі Григорівні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 777 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Дибайло Валерію 

Дмитровичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Дибайло Валерія Дмитровича, жителя смт Ємільчине,       

вул. Соборна, 78, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у  

Верхньодніпровському районі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській 

області від 25.05.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перенести розгляд даного питання на засідання чергової сесії Ємільчинської селищної 

ради в зв’язку з недостатньою кількістю голосів депутатів для прийняття відповідного 

рішення.  

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Дибайло 

Валерію Дмитровичу». 

 

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. не голосував 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 17 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 778 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Калантаряну Валерію 

Михайловичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Калантаряна Валерія Михайловича, жителя                       

смт Ємільчине, пров. Лівобережний, 16, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, 

розділом VII  Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний 

земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку відділу у Корецькому районі Головного управління Держгеокадастру у 

Рівненській області від 01.06.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, загальною площею 0,1200 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою: смт Ємільчине, пров. Лівобережний, 16, площею 0,1200 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755100:07:020:0115), яка передається у власність гр. Калантаряну Валерію 

Михайловичу. 

2. Передати гр. Калантаряну Валерію Михайловичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Калантаряну Валерію Михайловичу провести державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Калантаряну 

Валерію Михайловичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 779 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Рудницькій Галині 

Володимирівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Рудницької Галини Володимирівни, жительки                  

смт Ємільчине,   вул. Миру, 52, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного 

кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

відділу у Томашпільському районі Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій 

області від 01.06.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перенести розгляд даного питання на засідання чергової сесії Ємільчинської селищної 

ради в зв’язку з недостатньою кількістю голосів депутатів для прийняття відповідного 

рішення.  

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Рудницькій 

Галині Володимирівні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. не голосувала 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 17 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 780 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Сітайло Тетяні Яківні 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Сітайло Тетяни Яківни, жительки с. Рудня-Іванівська, 

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

Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у м. Ізмаїлі Міськрайонного 

управління у Ізмаїльському районі та м. Ізмаїлі Головного управління Держгеокадастру в 

Одеській області від 17.03.2021 року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку відділу у Гуляйпільському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Запорізькій області від 05.04.2021 року та  Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку відділу у Врадіївському районі Головного управління Держгеокадастру у 

Миколаївській області від 08.04.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

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

пункту с. Рудня - Іванівська на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району   Житомирської області, загальною площею 0,6835 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Рудня - Іванівська, вул. Садова, 13, площею 

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

споруд (кадастровий номер 1821784801:02:001:0121); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Рудня - Іванівська, вул. Садова,  площею                 

0,2565 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821784801:02:001:0127),  

- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Рудня - Іванівська,  площею 0,1770 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784801:02:001:0123), 

які передаються у власність гр. Сітайло Тетяні Яківні. 

2.  Передати гр. Сітайло Тетяні Яківні  вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Сітайло Тетяні Яківні  провести державну реєстрацію речового права на нерухоме 

майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Сітайло 

Тетяні Яківні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 781 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Поплавському 

Анатолію Івановичу 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Поплавського Анатолія Івановича, жителя с. Рудня-

Іванівська, вул. Садова, 10, керуючись ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Високопільському районі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 

06.04.2021 року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Пустомитівському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 

14.05.2021 року та  Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Городищенському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 

06.04.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

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

пункту с. Рудня - Іванівська на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району   Житомирської області, загальною площею 0,5764 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Рудня - Іванівська, вул. Садова, 11, площею 

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

споруд (кадастровий номер 1821784801:02:001:0126); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Рудня - Іванівська, вул. Садова,  площею                 

0,2800 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821784801:02:001:0129),  

- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Рудня - Іванівська,  площею 0,0464 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784801:02:001:0125), 

які передаються у власність гр. Поплавському Анатолію Івановичу. 

2.  Передати гр. Поплавському Анатолію Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Поплавському Анатолію Івановичу провести державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення                   

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

власність гр. Поплавському Анатолію Івановичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 782 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Авраменко Галині 

Яківні 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Авраменко Галини Яківни, жительки с. Рудня-Іванівська, 

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

Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу у Недригайлівському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Сумській  області від 11.03.2021 року, Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Знам’янському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 05.04.2021 року, Витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку сектору  у  м. Славутичі Головного 

управління Держгеокадастру у Київській області від 05.04.2021 року, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Берегівському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 05.04.2021 року, Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Славутицькому районі  

Міськрайонного управління у Славутському районі та м. Нетішині Головного управління 

Держгеокадастру у Хмельницькій області від 16.04.2021 року відповідно до п. 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної 

ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Рудня - Іванівська на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району   Житомирської області, загальною площею 0,8607га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Рудня - Іванівська, вул. Садова, 12, площею 

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

споруд (кадастровий номер 1821784801:02:001:0120); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Рудня - Іванівська, вул. Садова,  площею                 

0,2814 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821784801:02:001:1123); 

- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Рудня - Іванівська,  площею 0,1000 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784801:02:001:0122); 



- ділянка 4, що розташована  за адресою:  с. Рудня - Іванівська,  площею 0,0943 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784801:02:001:0124); 

- ділянка 5, що розташована  за адресою:  с. Рудня - Іванівська,  площею 0,1350 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784801:02:001:0128), 

які передаються у власність гр. Авраменко Галині Яківні. 

2.  Передати гр. Авраменко Галині Яківні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Авраменко Галині Яківні провести державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Авраменко 

Галині Яківні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 783 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Тараришкіній Інні 

Миколаївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Тараришкіної Інни Миколаївни, жительки с. Запруда,                

вул. Центральна, 46, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у м. 

Володимир-Волинський Міськрайонного управління у Володимир-Волинському районіта м. 

Володимирі-Волинському Головного управління Держгеокадастру у Волинській області  від                  

02.03.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Запруда на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

адресою: с. Запруда, вул. Центральна, 46, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821786202:04:002:0010), яка передається у власність гр. Тараришкіній Інні Миколаївні. 

2. Передати гр. Тараришкіній Інні Миколаївні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Тараришкіній Інні Миколаївні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

                            

                                                                                              



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Тараришкіній 

Інні Миколаївні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 784 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Павловській Ганні 

Тимофіївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Павловської Ганни Тимофіївни, жительки с. Запруда,   

вул. Садова, 5, керуючись ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та 

Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Ніжинському 

районі Міськрайонного управління у Ніжинському районі та м. Ніжині Головного 

управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 24.02.2021 року, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Городищенському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Черкаській області від 19.02.2021 року та Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Первомайському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Миколаївській області від 11.03.2021 року, відповідно до       

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Запруда на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 0,7000 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Запруда, вул. Садова, 5, площею  0,2500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821786202:04:001:0097); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Запруда, площею 0,3100 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:001:0031); 

 - ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Запруда, площею 0,1400 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:001:0030),             

які передаються у власність гр. Павловській Ганні Тимофіївні. 

2.  Передати гр. Павловській Ганні Тимофіївні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 



3.  Гр. Павловській Ганні Тимофіївні провести державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Павловській 

Ганні Тимофіївні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 785 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Сидоріній Галині 

Адамівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сидоріної Галини Адамівни, жительки с. Середи, 

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

Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Онуфріївському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 28.04.2021 року, Витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Снятинському районі 

Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 21.04.2021 року, 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Стрийському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 21.04.2021 року та Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Юр’ївському районі 

Міськрайонного управління у Павлоградському, Юр’ївському районах та м. Павлограді 

Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області від 18.05.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Середи на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 0,8400 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Середи, вул. Сербівська, 64, площею  0,2500 га - 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821786401:05:002:0096); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Середи, вул. Сербівська, площею 0,2300 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:002:0094); 

 - ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Середи, площею 0,2800 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:002:0095);                 

- ділянка 4, що розташована  за адресою:  с. Середи, площею 0,0800 га - для  ведення 



особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786401:05:002:0097),                          

які передаються у власність гр. Сидоріній Галині Адамівні. 

2.  Передати гр. Сидоріній Галині Адамівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Сидоріній Галині Адамівні провести державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Сидоріній 

Галині Адамівні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 786 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Євтушку Олександру 

Петровичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Євтушка Олександра Петровича, жителя с. Кам’яногірка, 

вул. Шевченка, 2,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Новомиколаївському районі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області 

від 13.04.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Кам’яногірка на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

адресою: с. Кам’яногірка, вул. Шевченка, 2, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783803:02:002:0741), яка передається у власність гр. Євтушку Олександру Петровичу. 

2. Передати гр. Євтушку Олександру Петровичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Євтушку Олександру Петровичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Євтушку 

Олександру Петровичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 787 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Лисовській Марії 

Борисівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лисовської Марії Борисівни, жительки м. Коростень,           

вул. Гастелло, 26 кв. 2,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Новомиколаївському районі Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області 

від 13.04.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Аполлонівка на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

адресою: с. Аполлонівка, вул. Хутірська, 10, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783802:05:002:0012), яка передається у власність гр. Лисовській Марії Борисівні. 

2. Передати гр. Лисовській Марії Борисівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лисовській Марії Борисівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Лисовській 

Марії Борисівні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 788 

 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Остапчуку Віктору 

Вікторовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Остапчука Віктора Вікторовича, жителя с. Підлуби,        

пров. Польовий, 1,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Лиманському 

районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 28.05.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту с. Підлуби на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

адресою: с. Підлуби, пров. Польовий, 1, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784601:03:008:0139), яка передається у власність гр. Остапчуку Віктору Вікторовичу. 

2. Передати гр. Остапчуку Віктору Вікторовичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Остапчуку Віктору Вікторовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Остапчуку 

Віктору Вікторовичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 789 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Данильчук Ніні 

Іванівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Данильчук Ніни Іванівни, жительки смт Ємільчине,           

вул. 40 років Перемоги, 22, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного 

кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

відділу у м. Тернополі Міськрайонного управління у Тернопільському районіта м. Тернополі 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області  від 29.03.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, загальною площею 0,1000 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою: смт Ємільчине, вул. 40 років Перемоги, 22, площею 0,1000 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755100:07:009:0226), яка передається у власність гр. Данильчук Ніні Іванівні. 

2. Передати гр. Данильчук Ніні Іванівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчук Ніні Іванівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Данильчук 

Ніні Іванівні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 790 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Радченко Анатолію 

Павловичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Радченко Анатолія Павловича, жителя смт Ємільчине,              

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

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Городенківському районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській 

області  від 23.03.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, загальною площею 0,0780 га, в т.ч.:  ділянка 1, що розташована  за 

адресою: смт Ємільчине, вул. Горького, 17, площею 0,0780 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755100:07:008:0159), яка передається у власність гр. Радченко Анатолію Павловичу. 

2. Передати гр. Радченко Анатолію Павловичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Радченко Анатолію Павловичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Радченко 

Анатолію Павловичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 791 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Завадському Юрію 

Петровичу 

 

 

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

вул. Горького, 85, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Блавговіщенському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області  від 08.04.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

адресою: смт Ємільчине, вул. Горького, 17, площею 0,1500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755100:07:007:0139), яка передається у власність гр. Завадському Юрію Петровичу. 

2. Передати гр. Завадському Юрію Петровичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

                                                                                                                       

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Завадському 

Юрію Петровичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 792 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Кондратюку 

Володимиру Андрійовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кондратюка Володимира Андрійовича, жителя                

смт Ємільчине,  вул. 1 Травня, 62, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного 

кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

відділу у Рожищенському районі Міжрайонного управління у Ківерцівському та 

Рожищенському районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області  від 

12.04.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

адресою: смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 62, площею 0,1500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821755100:07:013:0117), яка передається у власність гр. Кондратюку Володимиру 

Андрійовичу. 

2. Передати гр. Кондратюку Володимиру Андрійовичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кондратюку Володимиру Андрійовичу провести державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Кондратюку 

Володимиру Андрійовичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 793 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Рудницькій Галині 

Петрівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Рудницької Галини Петрівни, жительки с. Сергіївка,           

вул. Шевченка, 18 а,  керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у м. Токмак 

Міжрайонного управління у Токмацькому районі та м. Токмак Головного управління 

Держгеокадастру у Запорізькій області від 05.03.2021 року, відповідно до п. 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної 

ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перенести розгляд даного питання на засідання чергової сесії Ємільчинської селищної 

ради в зв’язку з недостатньою кількістю голосів депутатів для прийняття відповідного 

рішення.  

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Рудницькій 

Галині Петрівні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. не голосувала 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 17 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 794 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Рудницькому Миколі 

Францовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Рудницького Миколи Францовича, жителя с. Сергіївка,                

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

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Новотроїцькому районі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 

03.03.2021 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Перенести розгляд даного питання на засідання чергової сесії Ємільчинської селищної 

ради в зв’язку з недостатньою кількістю голосів депутатів для прийняття відповідного 

рішення. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність гр. Рудницькому 

Миколі Францовичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. не голосувала 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 17 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 795 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Білецькому Петру 

Цезаровичу 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Білецького Петра Цезаровича, жителя с. Сергіївка, 

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

Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Казанківському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області від 05.05.2021 року та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Тростянецькому 

районі Головного управління Держгеокадастру у Сумській області від 19.04.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

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

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

пункту с. Сергіївка на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 0,7000 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Сергіївка, вул. Центральна, 41, площею 0,2500 га 

- для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821786201:02:003:0022); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Сергіївка, вул. Центральна, площею 0,4500 га - 

для  ведення особистого селянськогогосподарства (кадастровий номер 

1821786201:02:003:0021), які передаються у власність гр. Білецькому Петру Цезаровичу. 

2.  Передати гр. Білецькому Петру Цезаровичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Білецькому Петру Цезаровичу провести державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК  
 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Білецькому 

Петру Цезаровичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 796 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Лук’янчук Вірі 

Олександрівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лук’янчук Віри Олександрівни, жительки с. Березники,  

вул. Майданська, 45, керуючись ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186  Земельного кодексу  

України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  

та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у м. Кам’янці-

Подільському Міськрайонного управління у Кам’янець-Подільському районі та м. Кам’янці-

Подільському Головного управління Держгеокадастру у Хмельницьській області від 

05.05.2021 року та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у   

Ріпкинському районі Міжрайонного управління у   Ріпкинському та Чернігівському районах 

Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 21.04.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

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

пункту с. Березники на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 0,4700га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Березники, вул. Майданська, 45, площею        

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

споруд (кадастровий номер 1821780601:02:001:0026); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Березники, вул. Майданська, площею 0,2200 га - 

для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821780601:02:001:0025), які передаються у власність гр. Лук’янчук Вірі Олександрівні. 

2.  Передати гр. Лук’янчук Вірі Олександрівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Лук’янчук Вірі Олександрівні провести державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Лук’янчук 

Вірі Олександрівні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 797 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Білюку Олександру 

Васильовичу 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Білюка Олександра Васильовича, жителя с. Миколаївка, 

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

Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяги з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 17.11.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

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

пункту с. Миколаївкана території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 1,2472 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Миколаївка, вул. Франка Івана, 10, площею 

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

споруд (кадастровий номер 1821784201:05:001:0110); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Миколаївка, площею 0,8833 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:001:0109); 

- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Миколаївка, площею 0,1139 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784201:05:001:0108), які 

передаються у власність гр. Білюку Олександру Васильовичу. 

2.  Передати гр. Білюку Олександру Васильовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Білюку Олександру Васильовичу провести державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК  
                                                                                                                      



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Білюку 

Олександру Васильовичу». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 798 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Нікітіній Галині 

Федорівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Нікітіної Галини Федорівни, жительки с. Осівка, 

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

Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Миколаївському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області від 09.03.2021 року, Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Дергачівському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області від 04.03.2021 року, Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Збаразькому районі 

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 02.03.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

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

пункту с. Осівка на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району   

Житомирської області, загальною площею 0,8500 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Осівка, вул. Незалежності, 28, площею 0,2500 га - 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821784401:02:003:0035); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Осівка, площею 0,4000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784401:02:003:0034); 

- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Осівка, площею 0,2000га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821784401:02:002:0049), які 

передаються у власність гр. Нікітіній Галині Федорівні. 

2.  Передати гр. Нікітіній Галині Федорівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Нікітіній Галині Федорівні провести державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК  



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Нікітіній 

Галині Федорівні». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 


