
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 837 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд,    

гр. Омельченко Ользі 

Володимирівні в межах                    

смт Ємільчине по вул. Поліська, 55 

 

 

Розглянувши звернення гр. Омельченко Ольги Володимирівни, жительки с. Бастова 

Рудня, вул. Центральна, 9, Ємільчинського району Житомирської області, Договір дарування 

тридцяти восьми сотих часток у праві приватної спільної часткової власності на житловий 

будинок від 31.03.2021 року, серія НМС 630263, Витяг з Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.03.2021 року, індексний номер 

витягу: 250733387 (на 38/100 частини житлового будинку), Свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 09.12.2006 року, серія ВЕВ №389972, Витяг про реєстрацію права 

власності на нерухоме майно від 05.01.2007 року, номер витягу: 13140248, серія ССВ 

№594051, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права від 19.10.2020 року, індексний номер витягу: 228626910 

(на земельну ділянку площею 0,15 га, кадастровий номер: 1821755100:07:003:0112, цільове 

призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2196733418217,  номер запису про інше речове право: 38722019), керуючись ст. 12, 78, 81, 

116, 118, 120, 121, 125, 126  Земельного кодексу України, статтею 377 Цивільного Кодексу  

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Омельченко Ользі Володимирівні земельну ділянку  загальною  площею 0,1500 га, в тому 

числі: 0,1500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), кадастровий номер: 1821755100:07:003:0112,  що 

розташована  в межах населеного пункту смт Ємільчине, вул. Поліська, 55, на території 

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Омельченко Ользі Володимирівні оформити право власності на земельну ділянку 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  майно 

та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд,    гр. Омельченко Ользі Володимирівні в межах                    

смт Ємільчине по вул. Поліська, 55». 

 

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 № 838 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд,    

гр. Колеснику Ігору Юрійовичу          

в межах смт Ємільчине по                                     

вул. Соборна, 106 

 

 

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

вул. Соборна, 106,  Договір купівлі-продажу житлового будинку від 28.03.2016 року, серія 

НВС 172393, беручи до уваги Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, 

Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого 

майна від 11.03.2016 року, номер інформаційної довідки: 54878304 (на земельну ділянку 

площею 0,15 га, кадастровий номер: 1821755100:07:007:0100, цільове призначення – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код 

КВЦПЗ - 02.01), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 871625618217,  номер 

запису про право власності: 13631920), керуючись ст. 12, 78, 81, 116, 118, 120, 121, 125, 126  

Земельного кодексу України, статтею 377 Цивільного Кодексу  України, відповідно до п. 34 

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

селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Колеснику Ігору Юрійовичу земельну ділянку  загальною  площею 0,1500 га, в тому 

числі: 0,1500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), кадастровий номер: 1821755100:07:007:0100,  що 

розташована  в межах населеного пункту смт Ємільчине, вул. Соборна, 106, на території 

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Колеснику Ігору Юрійовичу оформити право власності на земельну ділянку 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  майно 

та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування                   

житлового  будинку, господарських будівель і споруд,  гр. Колеснику Ігору Юрійовичу          

в межах смт Ємільчине по  вул. Соборна, 106». 

 

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 № 839 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд,    

гр. Весельському Олександру 

Йосиповичу в межах с. Великий 

Яблунець по  вул. Сергія Кемського, 

87 

 

 

Розглянувши звернення гр. Весельського Олександра Йосиповича, постійно 

проживаючого в Литовській Республіці (із 16.03.2018 року),  Договір купівлі-продажу 

житлового будинку від 24.03.2021 року, серія НМС 630241, Витяг з Державного реєстру 

речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 24.03.2021 року, 

індексний номер витягу: 249684976 (на житловий будинок), беручи до уваги Витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права 

від 17.03.2021 року, індексний номер витягу: 248573462 (на земельну ділянку площею             

0,25 га, кадастровий номер: 1821782201:03:005:0024, цільове призначення – для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2314164418217,  номер запису про інше 

речове право: 41023867), керуючись ст. 12, 78, 81, 116, 118, 120, 121, 125, 126  Земельного 

кодексу України, статтею 377 Цивільного Кодексу  України, відповідно до п. 34 частини 

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

ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Весельському Олександру Йосиповичу земельну ділянку  загальною  площею 0,2500 га, в 

тому числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), кадастровий номер: 1821782201:03:005:0024,  що 

розташована  в межах населеного пункту с. Великий Яблунець, вул. Сергія Кемського, 87, на 

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Весельському Олександру Йосиповичу оформити право власності на земельну 

ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  

майно та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд,    гр. Весельському Олександру Йосиповичу в 

межах с. Великий Яблунець по  вул. Сергія Кемського, 87». 

 

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 № 840 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд,    

гр. Бараннікову Петру 

Олексійовичу в межах с. Вірівка по  

пров. Кар’єрному, 6 

 

 

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

Волинський, вул. Леваневського, 4 кв. 9,  Договір дарування житлового будинку від 

26.11.2020 року, серія НМН 213329, Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 26.11.2020 року, індексний номер витягу: 

234348028 (на житловий будинок), беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 09.10.2020 року, 

індексний номер витягу: 227596585 (на земельну ділянку площею 0,25 га, кадастровий 

номер: 1821782202:10:003:0018, цільове призначення – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), реєстраційний 

номер об`єкта нерухомого майна: 2190239118217,  номер запису про інше речове право: 

38598740), керуючись ст. 12, 78, 81, 116, 118, 120, 121, 125, 126  Земельного кодексу України, 

статтею 377 Цивільного Кодексу  України, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Бараннікову Петру Олексійовичу земельну ділянку  загальною  площею 0,2500 га, в тому 

числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), кадастровий номер: 1821782202:10:003:0018,  що 

розташована  в межах населеного пункту с. Вірівка, пров. Кар’єрний, 6, на території 

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Бараннікову Петру Олексійовичу оформити право власності на земельну ділянку 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  майно 

та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд,    гр. Бараннікову Петру Олексійовичу в межах              

с. Вірівка по  пров. Кар’єрному, 6». 

 

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 № 841 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд,    

гр. Смиковському Олександру 

Йосиповичу в межах смт Ємільчине 

по вул. Шевченка, 97 

 

 

Розглянувши звернення гр. Смиковського Олександра Йосиповича, жителя               

смт Ємільчине, вул. Шевченка, 97,  Договір купівлі-продажу житлового будинку від 

23.03.2016 року, серія НВС 172359, Інформаційну довідку з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта 

нерухомого майна від 23.03.2016 року, номер інформаційної довідки: 55783594 (на житловий 

будинок), беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 09.11.2015 року, індексний номер витягу: 47196519 (на 

земельну ділянку площею 0,0936 га, кадастровий номер: 1821755100:07:001:0160, цільове 

призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

770671918217,  номер запису про право власності: 11953679), керуючись ст. 12, 78, 81, 116, 

118, 120, 121, 125, 126  Земельного кодексу України, статтею 377 Цивільного Кодексу  

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Смиковському Олександру Йосиповичу земельну ділянку  загальною  площею 0,0936 га, 

в тому числі: 0,0936 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), кадастровий номер: 

1821755100:07:001:0160,  що розташована  в межах населеного пункту смт Ємільчине,               

вул. Шевченка, 97, на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Смиковському Олександру Йосиповичу оформити право власності на земельну 

ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  

майно та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд,    гр. Смиковському Олександру Йосиповичу в 

межах смт Ємільчине по вул. Шевченка, 97». 

 

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 № 842 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, 

господарських будівель і споруд,    

гр. Робкову Костянтину 

Олександровичу в межах с. Підлуби 

по  вул. Липка, 10 

 

 

Розглянувши звернення гр. Робкова Костянтина Олександровича, жителя с. Підлуби, 

вул. Липка, 10,  Договір дарування житлового будинку від 18.11.2016 року, серія НВІ 698816, 

Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх 

обтяжень від 18.11.2016 року, індексний номер витягу: 73336874 (на житловий будинок), 

беручи до уваги Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 

17.10.2016 року, номер інформаційної довідки: 70623545 (на земельну ділянку площею      

0,25 га, кадастровий номер: 1821784601:03:004:0159, цільове призначення – для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1056246318217,  номер запису про право 

власності: 16925194), керуючись ст. 12, 78, 81, 116, 118, 120, 121, 125, 126  Земельного 

кодексу України, статтею 377 Цивільного Кодексу  України, відповідно до п. 34 частини 

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

ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Робкову Костянтину Олександровичу земельну ділянку  загальною  площею 0,2500 га, в 

тому числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), кадастровий номер: 1821784601:03:004:0159,  що 

розташована  в межах населеного пункту с. Підлуби, вул. Липка, 10, на території 

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Робкову Костянтину Олександровичу оформити право власності на земельну 

ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  

майно та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд,  гр. Робкову Костянтину Олександровичу                         

в межах с. Підлуби по  вул. Липка, 10». 

 

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 № 843 

 

Про передачу у спільну часткову 

власність земельної ділянки для 

будівництва і обслуговування 

житлового  будинку, господарських 

будівель і споруд, громадянам 

Шелетецькому Руслану Миколайовичу 

та Берегових Андрію Олексійовичу в 

межах смт Ємільчине по  вул. Лісова, 54 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шелетецького Руслана Миколайовича, жителя                 

смт Ємільчине, вул. Лісова, 54,  та гр. Берегових Андрія Олексійовича, жителя                     

смт Ємільчине, пров. Соборний, 20, Договір купівлі-продажу житлового будинку від 

04.10.2011 року, серія ВРН 460943, Договір купівлі-продажу 49/100 частин житлового 

будинку від 04.10.2017 року, серія НМІ 893233, Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04.10.2017 року, індексний номер 

витягу: 99287895 (на житловий будинок), беручи до уваги Витяг з Державного реєстру 

речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.08.2017 року, 

індексний номер витягу: 94230993 (на земельну ділянку площею  0,0635 га, кадастровий 

номер: 1821755100:07:018:0060, цільове призначення – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), реєстраційний 

номер об`єкта нерухомого майна: 1323921218217,  номер запису про право власності: 

21817901), керуючись ст. 12, 78, 81, 87, 88, 116, 118, 120, 121, 125, 126  Земельного кодексу 

України, статтею 377 Цивільного Кодексу  України, відповідно до п. 34 частини першої 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради земельну ділянку  

загальною  площею 0,0635 га, в тому числі: 0,0635 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), кадастровий 

номер: 1821755100:07:018:0060,  що розташована  в межах населеного пункту                       

смт Ємільчине,  вул. Лісова, 54, на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського 

району Житомирської області, у спільну часткову власність громадянам Шелетецькому 

Руслану Миколайовичу (розмір частки 51/100) та Берегових Андрію Олексійовичу (розмір 

частки 49/100). 

2. Громадянам Шелетецькому Руслану Миколайовичу та Берегових Андрію 

Олексійовичу оформити право власності на земельну ділянку відповідно до Закону України 

«Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  майно та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у спільну часткову власність земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд, громадянам 

Шелетецькому Руслану Миколайовичу та Берегових Андрію Олексійовичу в межах                     

смт Ємільчине по  вул. Лісова, 54». 

 

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 № 844 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення особистого 

селянського господарства                     

гр. Гергало Роману Михайловичу 

(учаснику АТО) за межами  

населених пунктів на території  

Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району 

Житомирської області 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гергало Романа Михайловича (учасника АТО), жителя              

м. Київ, вул. Дегтярівська, 19 а,  беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.04.2019 року, індексний номер 

витягу 163251826 (на земельну ділянку площею 1,9999 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0538, цільове призначення – для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

1808899918217,  номер запису про право власності: 31141646), керуючись ст. 12, 78, 81, 116, 

118, 121, 125, 126  Земельного кодексу України, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Гергало Роману Михайловичу земельну ділянку  загальною  площею 1,9999 га, в тому 

числі: 1,9999 га – для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0538,  що розташована  за межами населеного пункту 

с. Серби на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської 

області. 

2. Гр. Гергало Роману Михайловичу оформити право власності на земельну ділянку 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  майно 

та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства гр. Гергало Роману Михайловичу (учаснику АТО) за межами  населених 

пунктів на території  Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району            

Житомирської області». 

 

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 № 845 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення особистого 

селянського господарства                     

гр. Кметь Олені Олександрівні за 

межами  населених пунктів на 

території  Ємільчинської селищної 

ради Ємільчинського району 

Житомирської області 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кметь Олени Олександрівни, жительки м. Хмельницький, 

вул. Озерна, 3 кв. 97,  беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.04.2019 року, індексний номер витягу 

163155680 (на земельну ділянку площею 1,9997 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0535, цільове призначення – для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

1808359518217,  номер запису про право власності: 31130422), керуючись ст. 12, 78, 81, 116, 

118, 121, 125, 126  Земельного кодексу України, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Кметь Олені Олександрівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9997 га, в тому числі: 

1,9997 га – для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0535,  що розташована  за межами населеного пункту 

с. Серби на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської 

області. 

2. Гр. Кметь Олені Олександрівні оформити право власності на земельну ділянку 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  майно 

та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства гр. Кметь Олені Олександрівні за межами  населених пунктів на території  

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області». 

 

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 № 846 

 

Про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення особистого 

селянського господарства                     

гр. Мельник Марині Володимирівні 

за межами  населених пунктів на 

території  Ємільчинської селищної 

ради Ємільчинського району 

Житомирської області 

 

 

Розглянувши звернення гр. Мельник Марини Володимирівни, жительки м. Луцьк,  

вул. Арцеулова, 16 кв. 77,  беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.04.2019 року, індексний номер витягу 

163158236 (на земельну ділянку площею 1,9999 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0536, цільове призначення – для ведення особистого селянського 

господарства (код КВЦПЗ - 01.03), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

1808372118217,  номер запису про право власності: 31130422), керуючись ст. 12, 78, 81, 116, 

118, 121, 125, 126  Земельного кодексу України, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати із комунальної власності Ємільчинської селищної ради у приватну власність  

гр. Мельник Марині Володимирівні земельну ділянку  загальною  площею 1,9999 га, в тому 

числі: 1,9999 га – для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03), 

кадастровий номер: 1821785800:06:000:0536,  що розташована  за межами населеного пункту 

с. Серби на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської 

області. 

2. Гр. Мельник Марині Володимирівні оформити право власності на земельну ділянку 

відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію  речових прав  на нерухоме  майно 

та їх обтяжень». 

3. 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 передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  гр. Мельник Марині Володимирівні за межами  населених пунктів                                

на території  Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області». 

 

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) 

 

 
 

 

 


