
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2336 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Тимощук Любові 

Федорівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Тимощук Любові Федорівни, жительки смт Ємільчине,            

вул. Лесі Українки, 9, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  

України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 09.11.2022 року, номер витягу НВ-3201277072022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Лесі Українки, 9, площею 0,1500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:018:0122), яка передається у власність гр. Тимощук 

Любові Федорівні. 

2. Передати гр. Тимощук Любові Федорівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Тимощук Любові Федорівні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Тимощук Любові Федорівні» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2337 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Данильчук Оксані 

Миколаївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Данильчук Оксани Миколаївни, жительки смт Ємільчине,            

вул. Горького, 61 а, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  

України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 21.11.2022 року, номер витягу НВ-4600912012022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

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

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Горького, 61 а, площею 0,1500 га - для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:007:0148), яка передається у власність гр. Данильчук 

Оксані Миколаївні. 

2. Передати гр. Данильчук Оксані Миколаївні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчук Оксані 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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 Оксані Миколаївні» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2338 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Сергійчуку Олександру 

Івановичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сергійчука Олександра Івановича, жителя смт Ємільчине,            

вул. Суворова, 25, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  

України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 14.02.2022 року, номер витягу НВ-2300378752022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

району Житомирської області, загальною площею 0,0900 га, в т.ч.:  ділянка 1, що 

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Суворова, 25,  площею 0,0900 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:013:0122), яка передається у власність гр. Сергійчуку 

Олександру Івановичу. 

2. Передати гр. Сергійчуку Олександру Івановичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сергійчуку Олександру Івановичу 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Сергійчуку Олександру Івановичу» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 
 



\  

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2339 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Лук’янчуку Івану 

Андрійовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лук’янчука Івана Андрійовича, жителя смт Ємільчине,            

вул. Миру, 43 А, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, 

Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 13.09.2022 року, номер витягу НВ-7100587812022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

району Житомирської області, загальною площею 0,0890 га, в т.ч.:  ділянка 1, що 

розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Миру, 43 А,  площею 0,0890 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755100:07:017:0186), яка передається у власність гр. Лук’янчуку 

Івану Андрійовичу. 

2. Передати гр. Лук’янчуку Івану Андрійовичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лук’янчуку Івану 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Лук’янчуку Івану Андрійовичу» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 
 



 

 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2340 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Мартиненко Ользі 

Іванівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Мартиненко Ольги Іванівни, жительки с. Куліші, архівний 

витяг з рішення виконавчого комітету Кулішівської сільської ради від 23.03.1994 року № 14 

«Розгляд заяв громадян на приватизацію земельних ділянок для ведення особистого 

підсобного господарства», керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  

України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 28.11.2022 року, номер витягу НВ-0501056832022, Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 25.11.2022 року, номер витягу 

НВ-5300913902022, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

Житомирської області, загальною площею 0,5300 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Куліші, вул. Шевченка, 21, площею  0,2500 га - 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821783401:09:001:0079); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Куліші,  площею  0,2800 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783401:09:006:0092), які 

передаються у власність гр. Мартиненко Ользі Іванівні. 

2.  Передати гр. Мартиненко Ользі Іванівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Мартиненко Ользі Іванівні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Мартиненко Ользі Іванівні». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2341 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Сьомко Марії 

Михайлівні 

 

Розглянувши звернення гр. Сьомко Марії Михайлівни, жительки с. Степанівка,                        

вул. Рад, 115 кв. 4, архівний витяг з рішення виконавчого комітету Степанівської сільської ради 

від 04.0241997 року № 12 «Про передачу земельних ділянок у приватну власність»,  керуючись  

ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України від 19.10.2022 

року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення 

системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та 

удосконалення законодавства щодо охорони земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні 

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

беручи до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.09.2021 

року, номер витягу НВ-5919122242021; Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку від 08.10.2021 року, номер витягу НВ-1216796302021, та Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 13.10.2021 року, номер витягу НВ-6316147262021, відповідно 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

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

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

с. Степанівка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

Житомирської області, загальною площею 0,6000 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Степанівка, площею  0,3800 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786801:09:004:0097); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Степанівка,  площею  0,1100 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786801:09:004:0098); 

- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Степанівка,  площею  0,1100 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786801:09:004:0099), які 

передаються у власність гр. Сьомко Марії Михайлівні. 

2.  Передати гр. Сьомко Марії Михайлівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Сьомко Марії Михайлівні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Сьомко Марії Михайлівні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2342 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Романчук Світлані 

Сергіївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Романчук Світлани Сергіївни, жительки с. Велика Цвіля, 

керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України 

від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій»,  беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 20.09.2021 року, номер витягу НВ-5919122242021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

пункту с. Велика Цвіля на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  

району Житомирської області, загальною площею 0,2000 га, в т.ч.: ділянка 1, що 

розташована  за адресою: с. Велика Цвіля вул. Майдан, 8, площею 0,2000 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821782001:05:001:0044), яка передається у власність гр. Романчук 

Світлані Сергіївні. 

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

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Романчук Світлані Сергіївні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2343 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Радченко Галині 

Григорівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Радченко Галини Григорівни, жительки с. Мокляки,       

вул. Степанівська, 4, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  

України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 01.02.2022 року, номер витягу НВ-5300268062022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

адресою: с. Мокляки, вул. Степанівська, 4, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821783801:07:001:0025), яка передається у власність гр. Радченко Галині Григорівні. 

2. Передати гр. Радченко Галині Григорівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Радченко Галині 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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 Галині Григорівні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2344 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Медведському Павлу 

Антоновичу 

 

Розглянувши звернення гр. Медведського Павла Антоновича, жителя с. Березники,                   

вул. Ємільчинська, 18, архівний витяг з рішення виконавчого комітету Березниківської сільської 

ради від 27.02.1997 року № 6 «Про передачу земельних ділянок у приватну власність і 

користування», керуючись    ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, 

Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», пп. 

5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

земельну ділянку від 12.10.2022 року, номер витягу НВ-5600715352022, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 24.11.2022 року, номер витягу НВ-7401065682022 

та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.10.2022 року, номер 

витягу НВ-5600746862022, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

ВИРІШИЛА: 

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

земельних ділянок в натурі (на місцевості), що розташовані в межах  населеного пункту с. 

Березники на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

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

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Березники, вул. Ємільчинська, 18-А, площею  0,2500 

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

(кадастровий номер 1821780601:02:002:0054); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Березники, вул. Ємільчинська,  площею 0,4900 га - 

для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821780601:02:002:0057); 

- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Березники,  площею  0,1100 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821780601:02:002:0056), які 

передаються у власність гр. Медведському Павлу Антоновичу. 

2.  Передати гр. Медведському Павлу Антоновичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Медведському Павлу Антоновичу 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Медведському Павлу Антоновичу». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2345 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Солоп-Тарасевич 

Любові Миколаївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Солоп-Тарасевич Любові Миколаївни, жительки                  

с. Степанівка, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, 

Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 22.08.2022 року, номер витягу НВ-5300744712022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

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

розташована  за адресою: с. Степанівка, вул. Рад, 63, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821786801:09:001:0104), яка передається у власність гр. Солоп-Тарасевич Любові 

Миколаївні. 

2. Передати гр. Солоп-Тарасевич Любові Миколаївні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Солоп-Тарасевич Любові 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Солоп-Тарасевич Любові Миколаївні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія, 

 перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2346 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Якимцю Анатолію 

Васильовичу 

 

 

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

вул. Зарічна, 70, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, 

Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 11.02.2022 року, номер витягу НВ-0500432142022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

адресою: с. Тайки, вул. Зарічна, 70, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821787301:04:003:0059), яка передається у власність гр. Якимцю Анатолію Васильовичу. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Якимцю Анатолію Васильовичу провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Якимцю Анатолію Васильовичу». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2347 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Прищепі Ганні 

Іванівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Прищепи Ганни Іванівни, жительки м. Київ, б-р Гавела 

Вацлава, 21 А кв. 2, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  

України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 27.01.2022 року, номер витягу НВ-7100141092022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

адресою: с. Тайки, вул. Зарічна, 60, площею 0,2500 га - для  будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821787301:04:003:0058), яка передається у власність гр. Прищепі Ганні Іванівні. 

2. Передати гр. Прищепі Ганні Іванівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Прищепі Ганні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Прищепі Ганні Іванівні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2348 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Примак Валентині 

Антонівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Примак Валентини Антонівни, жительки с. Вірівка, 

керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України 

від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 20.01.2022 року, номер витягу НВ-5300142202022, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

адресою: с. Вірівка, вул. Барашівська, 5А, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821782202:10:002:0021), яка передається у власність гр. Примак Валентині Антонівні. 

2. Передати гр. Примак Валентині Антонівні вищезгадану земельну ділянку у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Примак Валентині Антонівні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Примак Валентині Антонівні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2349 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Сауху Петру 

Федоровичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сауха Петра Федоровича, жителя  с. Здоровець, керуючись  

ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України від 

19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», пп. 5 п. 27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

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

ділянку від 22.02.2022 року, номер витягу НВ-3200680502022, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

розташована  за адресою: с. Здоровець, вул. Лесі Українки, 40,  площею 0,2500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821755102:10:002:0008), яка передається у власність гр. Сауху Петру 

Федоровичу. 

2. Передати гр. Сауху Петру Федоровичу вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сауху Петру Федоровичу 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Сауху Петру Федоровичу». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2350 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Туровському Віктору 

Івановичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Туровського Віктора Івановича, жителя с. Андрієвичі,  

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

України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 22.11.2021 року, номер витягу НВ-7422378752021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

розташована  за адресою: с. Андрієвичі, вул. Паламари, 15, площею 0,2500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821780201:04:006:0043), яка передається у власність гр. Туровському 

Віктору Івановичу. 

2. Передати гр. Туровському Віктору Івановичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Туровському Віктору Івановичу 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Туровському Віктору Івановичу». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2351 

 

Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Сьомко Валентину 

Броніславовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сьомко Валентина Броніславовича, жителя с. Медведеве, 

керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України 

від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 03.12.2021 року, номер витягу НВ-7117391402021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

розташована  за адресою: с. Медведеве, вул. Центральна, 61, площею 0,2500 га - для  

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821783701:02:002:0043), яка передається у власність гр. Сьомко 

Валентину Броніславовичу. 

2. Передати гр. Сьомко Валентину Броніславовичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сьомко Валентину Броніславовичу 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Сьомко Валентину Броніславовичу». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2352 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Омельченко Валентині 

Феліксівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Омельченко Валентини Феліксівни, жительки с. Підлуби,                    

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

України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони 

земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 12.11.2021 року, номер витягу НВ-3513566592021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

адресою: с. Підлуби, вул. Шепельова, 12а, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784601:03:008:0142), яка передається у власність гр. Омельченко Валентині Феліксівні. 

2. Передати гр. Омельченко Валентині Феліксівні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Валентині Феліксівні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Омельченко Валентині Феліксівні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 

 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2353 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Данильчук Катерині 

Григорівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Данильчук Катерини Григорівни, жительки                       

смт Ємільчине, вул. Соборна, 56 а кв. 4, керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 

Земельного кодексу України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав 

оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення 

законодавства щодо охорони земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» 
Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», беручи до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.02.2022 року, 

номер витягу НВ-4800351432022, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки постійної комісії 

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

селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

адресою: с. Підлуби, вул. Шевченка, 178 а, площею 0,2500 га - для  будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784601:03:001:0114), яка передається у власність гр. Данильчук Катерині Григорівні. 

2. Передати гр. Данильчук Катерині Григорівні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчук Катерині 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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 Катерині Григорівні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2354 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Павицькій Анастасії 

Іванівні 

 

Розглянувши звернення гр. Павицької Анастасії Іванівни, жительки с. Запруда,        

вул. Центральна, 36, архівний витяг з рішення виконавчого комітету Сергіївської сільської 

ради від 11.11.1997 року № 26 «Про передачу земельних ділянок у приватну власність», 

керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України 

від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільсько-

господарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», пп. 5   

п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

земельну ділянку від 04.08.2022 року, номер витягу НВ-7100516052022, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 08.08.2022 року, номер витягу НВ-

5300714892022, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

ВИРІШИЛА: 

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

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

с. Запруда на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

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

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Запруда, вул. Центральна, 36, площею  0,2500 га - 

для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(кадастровий номер 1821786202:04:002:0026); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Запруда,  площею  0,6000 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821786202:04:002:0027), які 

передаються у власність гр. Павицькій Анастасії Іванівні. 

2.  Передати гр. Павицькій Анастасії Іванівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Павицькій Анастасії Іванівні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Павицькій Анастасії Іванівні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2355 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Ремеснику Сергію 

Васильовичу 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ремесника Сергія Васильовича, жителя с. Велика Глумча, 

архівний витяг з рішення виконавчого комітету Великоглумчанської сільської ради від 

5.04.1997 року № 12 «Про передачу земельних ділянок у приватну власність», керуючись   

ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України від 

19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», пп. 5 п. 27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

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

ділянку від 29.08.2022 року, номер витягу НВ-0700538542022, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 19.09.2022 року, номер витягу НВ-

6800814592022 та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

08.09.2022 року, номер витягу НВ-5300777472022, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

с. Велика Глумча на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

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

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Велика Глумча, вул. Центральна, 17, площею            

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

споруд (кадастровий номер 1821781801:02:001:0112); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Велика Глумча, вул. Центральна,  площею   

0,2900 га - для  ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 

1821781801:02:001:0113); 



- ділянка 3, що розташована  за адресою:  с. Велика Глумча,  площею  0,3100 га - для  

ведення особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821781801:02:002:0084), 

які передаються у власність гр. Ремеснику Сергію Васильовичу. 

2.  Передати гр. Ремеснику Сергію Васильовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Ремеснику Сергію 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Ремеснику Сергію Васильовичу». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2356 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Омельченко Любові 

Павлівні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Омельченко Любові Павлівни, жительки с. Осівка,  

керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України 

від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільсько-

господарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», пп. 5  

п. 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

земельну ділянку від 21.01.2022 року, номер витягу НВ-2100038672022, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

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

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

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

житлового будинку, господарських будівель і споруд (кадастровий номер 

1821784401:02:001:0069), яка передається у власність гр. Омельченко Любові Павлівні. 

2. Передати гр. Омельченко Любові Павлівні вищезгадану земельну ділянку у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Любові Павлівні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Омельченко Любові Павлівні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"07" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2357 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Грабовській Олені 

Віталіївні 

 

 

Розглянувши звернення гр. Грабовської Олени Віталіївни, жительки с. Аполлонівка,        

вул. Центральна, 20, архівний витяг з рішення виконавчого комітету Мокляківської сільської 

ради від 16.12.1993 року № 106 «Про передачу земельних ділянок у приватну власність», 

керуючись  ст. 12, 116, 118, 121, 122, 126, 186 Земельного кодексу  України, Законом України від 

19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель», пп. 5 п. 27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

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

08.08.2022 року, номер витягу НВ-5600614982022, Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 09.08.2022 року, номер витягу НВ-5900665852022, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

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

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

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

Житомирської області, загальною площею 0,6000 га,  в т.ч.:   

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Аполлонівка, вул. Центральна, 20, площею  

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

споруд (кадастровий номер 1821783802:05:001:0009); 

- ділянка 2, що розташована  за адресою:  с. Аполлонівка,  площею  0,3500 га - для  ведення 

особистого селянського господарства (кадастровий номер 1821783802:05:001:0010), які 

передаються у власність гр. Грабовській Олені Віталіївні. 

2.  Передати гр. Грабовській Олені Віталіївні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3.  Гр. Грабовській Олені Віталіївні 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 

16 сесія,  перше пленарне засідання  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. Грабовській Олені Віталіївні». 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

11 16 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 




