
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1089 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гордієнко Надії Володимирівни, жительки с. Горбове,    

вул. Л. Українки, 12, керуючись ст. 186 Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.07.2021 року, номер витягу 

НВ-2612051192021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Гордієнко Надії Володимирівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0225711), загальною площею 

2,7594 га, в тому числі:  

- ділянка  № 82 площею 2,7594 га (рілля), кадастровий номер 1821755100:13:000:0168; 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Зірка», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Горбове. 

2. Передати гр. Гордієнко Надії Володимирівні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гордієнко Надії Володимирівні 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 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Гордієнко Надії 

Володимирівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), яка передається  

у  власність гр. Гордієнко Надії Володимирівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1090 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Клюско Марії Петрівни, жительки смт Нова Борова,            

пров. 1 Пушкіна, буд. 1, Хорошівського району Житомирської області, керуючись ст. 186 

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

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

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

земельну ділянку від 15.07.2021 року, номер витягу НВ-1815875642021, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Клюско Марії Петрівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0121382), загальною площею 

1,0454 га, в тому числі:  

- ділянка  № 141 площею 1,0454 га (рілля), кадастровий номер 1821784800:06:000:0173; 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Рудня-Іванівська. 

2. Передати гр. Клюско Марії Петрівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Клюско Марії Петрівні 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 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Клюско Марії Петрівні 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), яка передається  

у  власність гр. Клюско Марії Петрівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1091 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Волощук Галини Петрівни, жительки с. Середи, 

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

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

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 16.07.2021 року, номер витягу НВ-

1815103452021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Волощук Галині Петрівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0125275), загальною площею 

1,6051 га, в тому числі:  

- ділянка  № 3/81 площею 1,6051 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:07:000:01088, за 

рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Волощук Галині Петрівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощук Галині Петрівні 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 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Волощук Галині 

Петрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), яка передається  

у  власність гр. Волощук Галині Петрівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ваховського Леоніда Петровича, жителя с. Пряжів,              

пров. Бердичівський, 11, Житомирського району Житомирської області, керуючись ст. 186  

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

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

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

земельну ділянку від 07.06.2021 року, номер витягу НВ-2309264642021, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 09.06.2021 року, номер витягу                               

НВ-3512863842021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

31.05.2021 року, номер витягу НВ-1815592132021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Ваховському Леоніду Петровичу 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121060), загальною 

площею 4,5892 га, в тому числі:  

- ділянка № 2/39 площею 2,1163 га (рілля), кадастровий номер 1821783700:01:000:0357; 

 - ділянка  №11/1054(1) площею 2,2630 га (сіножать), кадастровий номер 

1821783700:01:000:1358;   

- ділянка  №11/1054(2) площею 0,2099 га (сіножать), кадастровий номер 

1821783700:01:000:0184, за рахунок земель реформованого ПКСП «ім. Островського», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Медведеве. 

2. Передати гр. Ваховському Леоніду Петровичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Ваховському Леоніду 

Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



3. Гр. Ваховському Леоніду Петровичу 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 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Ваховському Леоніду Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1093 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Журавської Алли Валеріївни, жительки                                 

м. Житомир, вул.  Лермонтовська, 20 кв. 43, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.08.2021 року, 

номер витягу НВ-3513091102021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку від 10.08.2021 року, номер витягу НВ-1816049732021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Журавській Аллі Валеріївні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0126087), загальною площею 

4,1115 га, в тому числі:  

- ділянка №17/39 площею 1,9000 га (рілля), кадастровий номер 1821783200:03:000:0464; 

- ділянка №27/1036 площею 2,2115 га (пасовище), кадастровий номер 

1821783200:01:000:0119, за рахунок земель реформованого ПКСП «Кривотинське», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Кривотин. 

2. Передати гр. Журавській Аллі Валеріївні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Журавській Аллі Валеріївні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Журавській Аллі 

Валеріївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Журавській Аллі Валеріївні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1094 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кучинської Марії Станіславівни, жительки                                 

с. Малий Кривотин, вул.  Садова, 32, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України,          

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 23.07.2021 року, 

номер витягу НВ-4811853562021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку від 27.07.2021 року, номер витягу НВ-7116711192021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Кучинській Марії Станіславівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ  № 0125957), загальною площею 

4,9047 га, в тому числі:  

- ділянка №2/172 площею 2,3900 га (рілля), кадастровий номер 1821783200:03:000:0462; 

- ділянка №3/1229 площею 2,5147 га (сіножать), кадастровий номер 1821783200:03:000:0463, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Кривотин. 

2. Передати гр. Кучинській Марії Станіславівні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кучинській Марії Станіславівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Кучинській Марії 

Станіславівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Кучинській Марії Станіславівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Купріянчук Еліни Антонівни, жительки                                 

с. Непізнаничі, вул.  Хліоробська, 8, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України,          

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.08.2021 року, 

номер витягу НВ-1816040932021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку від 04.08.2021 року, номер витягу НВ-1816027352021, відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Купріянчук Еліні Антонівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0127475), загальною площею 

5,0702 га, в тому числі:  

- ділянка №46/275 площею 2,5701 га (рілля), кадастровий номер 1821783200:08:000:0177; 

- ділянка №46/1145 площею 2,5001 га (сіножаті), кадастровий номер 1821783200:08:000:0165, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Кривотин. 

2. Передати гр. Купріянчук Еліні Антонівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Купріянчук Еліні Антонівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Купріянчук Еліні 

Антонівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

 у  власність гр. Купріянчук Еліні Антонівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1096 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лозко Віктора Яковича, жителя м. Київ, вул. Мільчакова,            

6 кв. 4, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

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

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

кадастру про земельну ділянку від 02.07.2021 року, номер витягу НВ-1815783542021, та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.07.2021 року, номер 

витягу НВ-1813272862021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Лозко Віктору Яковичу (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0316159), загальною площею 

5,3845 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 155 площею 3,9162 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:07:000:0201; 

-  ділянка № 155  площею 1,4683 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:07:000:0196, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Лозко Віктору Яковичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лозко Віктору Яковичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Лозко Віктору 

Яковичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Лозко Віктору Яковичу для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1097 

 

 

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

вул. Шевченка, 3, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України,  ст. 25, 28, 55 Закону України 

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

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

кадастру про земельну ділянку від 05.08.2021 року, номер витягу НВ-4811916152021, Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 10.08.2021 року, номер витягу 

НВ-6114985332021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

09.08.2021 року, номер витягу НВ-511698220 2021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Серпутько Олександру Васильовичу 

(власнику земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду від 

07.05.2021 року, справа №277/399/21), загальною площею 4,7503 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 126 площею 3,2418 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:07:000:0211; 

-  ділянка №139  площею 1,1975 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:07:000:0213; 

 -  ділянка №139  площею 0,3110 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:07:000:0212, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Миколаївка. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Серпутько Олександру Васильовичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Серпутько Олександру 

Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Серпутько Олександру Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1098 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Федоренко Петра Івановича, жителя с. Білокоровичі,                     

вул. Шкільна, 38, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України 

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

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

кадастру про земельну ділянку від 22.07.2021 року, номер витягу НВ-3223355902021, та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.07.2021 року, номер 

витягу НВ-1216322422021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Федоренко Петру Івановичу (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0267605), загальною площею 

5,1870 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 547 площею 3,7008 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:04:000:0318; 

-  ділянка № 522  площею 1,4862 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:04:000:0317, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Федоренко Петру Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Федоренко Петру Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Федоренко Петру 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Федоренко Петру Івановичу для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1099 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Федоренко Петра Івановича, жителя с. Білокоровичі,                   

вул. Шкільна, 38, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України 

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

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

кадастру про земельну ділянку від 08.07.2021 року, номер витягу НВ-1811641512021, та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 08.07.2021 року, номер 

витягу НВ-1811646532021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Федоренко Петру Івановичу (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0127544), загальною площею 

4,9045 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 532 площею 3,4199 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0556; 

-  ділянка № 506  площею 1,4846 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:04:000:0303, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Федоренко Петру Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Федоренко Петру Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Федоренко Петру 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Федоренко Петру Івановичу для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1100 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Карпець Ніни Петрівни, жительки смт Клевань,                     

вул. Б. Хмельницького, 71, Рівненської області, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  

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

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

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

08.07.2021 року, номер витягу НВ-1815167442021, та Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 11.08.2021 року, номер витягу НВ-2105427392021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Карпець Ніні Петрівні (власниці 

сертифікату на право на земельну частку (пай) серія   ЖТ № 0124845), загальною площею 

3,4465 га, в тому числі:  

- ділянка  № 4/1047 площею 3,2195 га (рілля), кадастровий номер 1821783400:01:000:1059; 

-ділянка № 15/337 площею 0,2270 га (пасовище), кадастровий номер 

1821783400:10:000:0294, за рахунок земель реформованого ПКСП  ім. Шевченка, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Куліші. 

2. Передати гр. Карпець Ніні Петрівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Карпець Ніні Петрівні провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Карпець Ніні Петрівні 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Карпець Ніні Петрівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1101 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гриценко Ірини Петрівни, жительки с. Куліші,       

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

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

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 08.07.2021 року, номер витягу НВ-

1815166412021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

08.07.2021 року, номер витягу НВ-181521282021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Гриценко Ірині  Петрівні (власниці 

сертифікату на право на земельну частку (пай) серія   ЖТ № 0124747), загальною площею 

2,4087 га, в тому числі:  

- ділянка  № 28/1183 площею 1,9887 га (рілля), кадастровий номер 1821783400:01:000:1082; 

-ділянка № 13/301 площею 0,4200 га (пасовище), кадастровий номер 

1821783400:01:000:0501, за рахунок земель реформованого ПКСП  ім. Шевченка, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Куліші. 

2. Передати гр. Гриценко Ірині  Петрівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гриценко Ірині  Петрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Гриценко Ірині  

Петрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Гриценко Ірині  Петрівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1102 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Белошицької Алли Володимирівни, жительки                          

с. Андрієвичі,  вул. Орловщина, 70, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України,  ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі 

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

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну від 06.08.2021 року, номер витягу 

НВ-6114973902021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Белошицькій Аллі Володимирівні 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0267213), загальною 

площею 2, 6853 га, в тому числі:  

- ділянка  № 12/152 площею 2,6853 га (рілля), кадастровий номер 1821780200:02:000:0222, за 

рахунок земель реформованого ПКСП «Світанок», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Андрієвичі. 

2. Передати гр. Белошицькій Аллі Володимирівні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Белошицькій Аллі Володимирівні 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 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Белошицькій Аллі 

Володимирівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

 (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається  

у  власність гр. Белошицькій Аллі Володимирівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Самченко Галини Володимирівни, жительки м. Київ,      

вул. Бульвар Ліхачова, 1/27 кв. 15, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі 

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

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 09.07.2021 року, номер 

витягу НВ-1815838602021 та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 09.07.2021 року, номер витягу НВ-1815838592021, відповідно до п. 34 частини першої 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Самченко Галині Володимирівні 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0128994), загальною 

площею 3,3902 га, в тому числі:  

- ділянка  №40/273 площею  2,6105 га (рілля), кадастровий номер 1821780600:03:000:0281; 

 - ділянка №45/1274 площею 0,7797 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821780600:01:000:0536, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с.  Березники. 

2. Передати гр. Самченко Галині Володимирівні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Самченко Галині Володимирівні провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Самченко Галині 

Володимирівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Самченко Галині Володимирівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1104 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Коваленко Миколи Васильовича, жителя с. Підлуби, вул. 

Лесі Українки, 49, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 02.07.2021 року, номер витягу 

НВ-1813514222021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

02.07.2021 року, номер витягу НВ-1813387972021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Коваленко Миколі Васильовичу 

(власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0120252), загальною 

площею 1,9825 га, в тому числі:  

- ділянка  № 26/303 площею 1,6043 га (рілля), кадастровий номер 1821783800:04:000:0194;       

- ділянка №32/1388 площею 0,3782 га (сіножаті), кадастровий номер 1821783800:01:000:0485, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Мокляки. 

2. Передати гр. Коваленко Миколі Васильовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Коваленко Миколі 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 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Коваленко Миколі 

Васильовичу  для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр.  Коваленко Миколі Васильовичу  для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1105 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лугині Олександру Васильовичу, жителя  с. Степанівка, 

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

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

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 16.07.2021 року, номер витягу НВ-

1814911322021 та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

16.07.2021 року, номер витягу НВ-1814913142021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Лугині Олександру Васильовичу 

(власнику земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду  від 

02.04.2021 року, справа №277/315/21), загальною площею 2,8441 га, в тому числі:  

- ділянка №13/1405 площею 2,2682 га (рілля), кадастровий номер 1821786800:10:000:0449;       

- ділянка №15/227 площею 0,5759 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786800:08:000:0232, за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Степанівка. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Лугині Олександру 

Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Лугині Олександру Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1106 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Спідчука Ігора Дмитровича, жителя с. Велика Цвіля, 

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

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

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 16.07.2021 року, номер витягу НВ-

1815883192021 та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

12.07.2021 року, номер витягу НВ-0522145672021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Спідчуку Ігору Дмитровичу (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0267567), загальною площею 

2,7906 га, в тому числі:  

- ділянка  № 58/702 площею 2,3500 га (рілля), кадастровий номер 1821782000:06:000:0091;       

-ділянка № 51/1645 площею 0,4406 га (пасовища), кадастровий номер 

1821782000:02:000:1272, за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Цвіля. 

2. Передати гр. Спідчуку Ігору Дмитровичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Спідчуку Ігору Дмитровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Спідчуку Ігору 

Дмитровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

у  власність гр. Спідчуку Ігору Дмитровичу для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лисюк Ніни Михайлівни, жительки с. Малоглумчанка, 

вул. Горького, 7, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 27.07.2021 року, номер витягу 

НВ-1817904422021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

27.07.2021 року, номер витягу НВ-1812579442021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Лисюк Ніні Михайлівні (власниці 

сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0126136), загальною площею 

3,1169 га, в тому числі:  

- ділянка №8/197 площею 1,2669 га (рілля), кадастровий номер 1821781800:05:000:0360; 

- ділянка №18/1034 площею 1,8500 га (пасовища), кадастровий номер 

1821781800:01:000:0260, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Лесі Українки, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Глумча. 

2. Передати гр. Лисюк Ніні Михайлівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лисюк Ніні 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 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Лисюк Ніні 

Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Лисюк Ніні Михайлівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1108 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шевелюка Леоніда Васильовича, жителя с. Рихальське, 

вул. Пірожкова, 16 а, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.07.2021 року, номер витягу 

НВ-9900995822021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

20.07.2021 року, номер витягу НВ-9900995952021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Шевелюку Леоніду Васильовичу 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0129671), загальною 

площею 3,5631 га, в тому числі:  

- ділянка  № 89 площею 3,0421 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:02:000:0547; 

- ділянка  № 89 площею 0,5210 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:03:000:0216,    

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Передати гр. Шевелюку Леоніду Васильовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шевелюку Леоніду 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 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Шевелюку Леоніду 

Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Шевелюку Леоніду Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1109 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Головченко Миколи Івановича, жителя м. Рівне,                

вул. Ювілейна, 13 кв. 4, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.07.2021 року, номер витягу 

НВ-68142308922021, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

16.07.2021 року, номер витягу НВ-1216310502021, та Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 08.07.2021 року, номер витягу НВ-5318486802021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Головченко Миколі Івановичу (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0129683), загальною площею 

2,8058 га, в тому числі:  

- ділянка  № 483 площею 2,5096 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:03:000:0121; 

- ділянка  № 483 площею 0,1726 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:03:000:0120;    

- ділянка  № 142 площею 0,1236 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786600:02:000:0684,    

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Передати гр. Головченко Миколі Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Головченко Миколі Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Головченко Миколі 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Головченко Миколі Івановичу для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1110 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Майдановичу Василю Леонідовичу, жителя с. Симони, 

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

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

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 20.07.2021 року, номер витягу НВ-

99010030722021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

25.03.2021 року, номер витягу НВ-6315075422021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Майдановичу Василю Леонідовичу 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0129650), загальною 

площею 1,7589 га, в тому числі:  

- ділянка  № 450 площею 1,6711 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:02:000:0970; 

- ділянка  № 240 площею 0,0878 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786600:02:000:0656,    

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Передати гр. Майдановичу Василю Леонідовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Майдановичу Василю Леонідовичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Майдановичу Василю 

Леонідовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Майдановичу Василю Леонідовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1111 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Майдановичу Василю Леонідовичу, жителя с. Симони, 

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

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

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 20.07.2021 року, номер витягу НВ-

9901003022021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

26.03.2021 року, номер витягу НВ-5116325282021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

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

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

та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

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

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Майдановичу Василю Леонідовичу 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0129698), загальною 

площею 1,6655 га, в тому числі:  

- ділянка  № 451 площею 1,5777 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:02:000:0962; 

- ділянка  № 229 площею 0,0878 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786600:02:000:0659,    

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Передати гр. Майдановичу Василю Леонідовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Майдановичу Василю Леонідовичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Майдановичу Василю 

Леонідовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

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

у  власність гр. Майдановичу Василю Леонідовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1112 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Опанасюк Надії Йосипівни, жительки м. Новоград-

Волинський, вул. Житомирська, 7, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі 

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

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.08.2021 року, номер 

витягу НВ-1811925562021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Опанасюк Надії Йосипівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0129519), загальною площею 

2,4742 га, в тому числі:  

- ділянка  № 67 площею 2,4742 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:05:000:0060,    

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Передати гр. Опанасюк Надії Йосипівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Опанасюк Надії Йосипівні 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 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Опанасюк Надії 

Йосипівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення  

(відновлення) меж  земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається  

у  власність гр. Опанасюк Надії Йосипівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 


