
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1148 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в 

оренду гр. Ніцевичу Володимиру 

Йосиповичу для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі, яка 

знаходиться в межах смт Ємільчине по 

вул. Миру, 4 

 

                                                                                                                                                                       

Розглянувши звернення гр. Ніцевича Володимира Йосиповича, жителя                       

смт Ємільчине, вул. Базарна, 7, про затвердження землевпорядної документаціі «Проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0060 га, яка передається в оренду 

для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 03.07) гр. Ніцевичу 

Володимиру Йосиповичу в межах смт Ємільчине по вул. Миру, 4, на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області», 

керуючись ст. 12, 93, 123, 124, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України 

«Про землеустрій», статтею 16, розділом VII Перехідних та Прикінцевих  положень Закону 

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 06.08.2021 року, номер витягу                       

НВ-5318680532021, 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  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,                                             

що розташована  в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської               

селищної ради  Новоград-Волинського району  Житомирської  області,  загальною площею                

0,0060 га,  в т.ч.:  ділянка 1, що   розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Миру, 4,  

площею 0,0060 га - для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) (кадастровий номер 1821755100:07:020:0117), для передачі в оренду гр. Ніцевичу 

Володимиру Йосиповичу. 

2. Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для передачі в оренду гр. Ніцевичу Володимиру Йосиповичу для будівництва  

та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться  

в межах смт Ємільчине по вул. Миру, 4». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1149 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в 

оренду гр. Лугині Віктору Васильовичу 

для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться в 

межах с. Степанівка по вул. Рад, 113 

 

                                                                                                                                                                       

Розглянувши звернення гр. Лугини Віктора Васильовича, жителя с. Степанівка,               

вул. Рад, 124, про затвердження землевпорядної документаціі «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, яка передається в оренду гр. Лугині Віктору Васильовичу для 

будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 03.07) площею 0,0192 га в 

межах с. Степанівка по вул. Рад, 113, на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», керуючись  ст. 12, 93, 123, 124, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», статтею 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

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

від 27.07.2021 року, номер витягу НВ-7116714912021, 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  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,                                             

що розташована  в межах  населеного пункту с. Степанівка на території Ємільчинської               

селищної ради  Новоград-Волинського району  Житомирської  області,  загальною площею                

0,0192 га,  в т.ч.:  ділянка 1, що   розташована  за адресою: с. Степанівка, вул. Рад, 113,  

площею 0,0192 га - для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 

03.07) (кадастровий номер 1821786801:09:002:0094), для передачі в оренду гр. Лугині 

Віктору Васильовичу. 

2. Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

для передачі в оренду гр. Лугині Віктору Васильовичу для будівництва та  

обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться  

в межах с. Степанівка по вул. Рад, 113». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1150 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо  інвентаризації 

земельної ділянки Ємільчинської селищної 

ради для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель 

та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, 

яка знаходиться в межах смт Ємільчине по 

вул. Соборна 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки Ємільчинської селищної ради площею 0,1160 га - для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ - 11.02), в    

смт Ємільчине по вул. Соборна,  на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 57 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

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

від 28.07.2021 року, номер витягу НВ-1815968252021, 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 інвентаризації земельної 

ділянки, що розташована в межах населеного пункту смт Ємільчине на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

загальною площею 0,1160 га, в т.ч.: ділянка 1, що розташована за адресою: смт Ємільчине,                  

вул. Соборна, площею 0,1160 га - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (код КВЦПЗ - 11.02), кадастровий номер 1821755100:07:017:0178, яка 

передається у комунальну власність  Ємільчинської селищної ради.  

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо  інвентаризації  

земельної ділянки Ємільчинської селищної ради для розміщення та експлуатації  

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться в межах смт Ємільчине  

по вул. Соборна». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1151 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Сербівського старостинського 

округу (землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 14,7930 га, яка ділиться на:                  

ділянка №1 площею 10,1000 га – землі запасу, ділянка №2 площею 4,6930 га – землі запасу,  

за межами населених пунктів Сербівського старостинського округу Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.05.2019 року, 

індексний номер витягу 168845117 (на земельну ділянку площею 14,7930 га, кадастровий 

номер: 1821785800:06:000:0556, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ - 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842620918217,  номер запису про право 

власності: 31810476), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.07.2021 року, номер витягу 

НВ-1815872812021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

15.07.2021 року, номер витягу НВ-1815872842021, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 14,7930 га (кадастровий номер 1821785800:06:000:0556), що розташована за межами 

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

Волинського району  Житомирської області, на 2 окремі земельні ділянки, в т.ч.:                 



 - ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею  10,1000 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер  

1821785800:06:000:0612;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею 4,6930 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер  

1821785800:06:000:0613. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Сербівського старостинського округу (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1152 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Великояблунецького 

старостинського округу Ємільчинської 

селищної ради (землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 6,9769 га, яка ділиться на 4 земельні 

ділянки, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових 

прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.07.2019 року, індексний 

номер витягу: 174158292 (на земельну ділянку площею 6,9769 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0632, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1874216818217,  

номер запису про право власності: 32432523), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних та Прикінцевих положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 14.07.2021 року, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 6,9769 га (кадастровий номер 1821782200:02:000:0632), що розташована за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району  Житомирської області, на 4 окремі земельні 

ділянки, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею  1,7443 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер  

1821782200:02:000:0779;   

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею  1,7442 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер  

1821782200:02:000:0780;   

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею  1,7442 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер  

1821782200:02:000:0781;   

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею  1,7442 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер  

1821782200:02:000:0782. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів 

Великояблунецького старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1153 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Середівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 8,8568 га, яка ділиться на 6 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Середівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.11.2019 року, індексний номер 

витягу: 190175850 (на земельну ділянку площею 8,8568 га, кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0558, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969650718217,  

номер запису про право власності: 34306087), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом VII  

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

беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 

09.07.2021 року, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 8,8568 га (кадастровий номер 1821786400:06:000:0558), що розташована за межами 

населених пунктів Середівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району  Житомирської області, на 5 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:  

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею 1,5918 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821786400:06:000:0580;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,6098 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821786400:06:000:0581;  

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,7008 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821786400:06:000:0582;  

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею 0,5065 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821786400:06:000:0583;  

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею 1,7712 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821786400:06:000:0584; 

- ділянка №6, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,  

площею 1,6767 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821786400:06:000:0585. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Середівського старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1154 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Кулішівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 11,5490 га, яка ділиться на 6  земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.05.2019 року, індексний номер 

витягу: 168839502 (на земельну ділянку площею 11,5490 га, кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0895, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842589418217,  

номер запису про право власності: 31809827),  керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 09.07.2021 року, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 11,5490 га (кадастровий номер 1821783400:07:000:0895), що розташована за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 6 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9249 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0946;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9248 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0947; 

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9248 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0948; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9248 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0949; 

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9248 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0950; 

- ділянка №6, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9249 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0951. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Кулішівського старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1155 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Кулішівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 31,6179 га, яка ділиться на 16 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.05.2019 року, індексний номер 

витягу: 168799804 (на земельну ділянку площею 31,6179 га, кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0893, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842352518217,  

номер запису про право власності: 31805179), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 09.07.2021 року, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 31,6179 га (кадастровий номер 1821783400:07:000:0893), що розташована за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 16 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0952;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0953; 

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0954; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0955; 

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0956; 

- ділянка №6, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0957; 

- ділянка №7, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0958; 

- ділянка №8, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0959; 

- ділянка №9, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0960; 

- ділянка №10, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0961; 

- ділянка №11, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0962; 

- ділянка №12, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0963; 

- ділянка №13, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9762 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 



власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0964; 

- ділянка №14, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9762 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0965; 

- ділянка №15, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,9762 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0966; 

- ділянка №16, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9761 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:07:000:0967. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Кулішівського старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1156 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Сербівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 10,7509 га, яка ділиться на 6 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2019 року, індексний номер 

витягу: 177951593 (на земельну ділянку площею 10,7509 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0517, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1896673318217,  

номер запису про право власності: 32871505),  керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 09.07.2021 року, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 10,7509 га (кадастровий номер 1821785800:06:000:0517), що розташована за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 6 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,7918 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0650;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,7919 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0651; 

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,7918 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0652; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,7918 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0653; 

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,7918 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0654; 

- ділянка №6, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,7918 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0655. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Сербівського старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1157 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Сербівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 32,8667 га, яка ділиться на 17 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2019 року, індексний номер 

витягу: 177956830 (на земельну ділянку площею 32,8667 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0518, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1896702118217,  

номер запису про право власності: 32872054),  керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 09.07.2021 року, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 32,8667 га (кадастровий номер 1821785800:06:000:0518), що розташована за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 17 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0656;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0657; 

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0658; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0659; 

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0660; 

- ділянка №6, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0661; 

- ділянка №7, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9804 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0662; 

- ділянка №8, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9804 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0663; 

- ділянка №9, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9804 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0664; 

- ділянка №10, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9804 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0665; 

- ділянка №11, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9804 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0666; 

- ділянка №12, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9804 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0667; 

- ділянка №13, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9804 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 



власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0668; 

- ділянка №14, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0669; 

- ділянка №15, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0670;  

- ділянка №16, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9003 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0671; 

- ділянка №17, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9004 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0672. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Сербівського старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1158 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Сербівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 48,5375 га, яка ділиться на 26 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2019 року, індексний номер 

витягу: 177933208 (на земельну ділянку площею 48,5375 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0515, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним 

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1896571018217,  

номер запису про право власності: 32869436), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 09.07.2021 року, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 48,5375 га (кадастровий номер 1821785800:06:000:0515), що розташована за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 26 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0673;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0674; 

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0675; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0676; 

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0677; 

- ділянка №6, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0678; 

- ділянка №7, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9422 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0679; 

- ділянка №8, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9422 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0680; 

- ділянка №9, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9422 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0681; 

- ділянка №10, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9422 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0682; 

- ділянка №11, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9422 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0683; 

- ділянка №12, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9422 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0684; 

- ділянка №13, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9422 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 



власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0685; 

- ділянка №14, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9965 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0686; 

- ділянка №15, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9938 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0687;  

- ділянка №16, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9938 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0688;  

- ділянка №17, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9938 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0689;  

- ділянка №18, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9938 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0690;  

- ділянка №19, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9938 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0691;  

- ділянка №20, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9938 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0692;  

- ділянка №21, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,9938 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0693;  

- ділянка №22, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 0,2671 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0694;  

- ділянка №23, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0695;  

- ділянка №24, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0696;  

- ділянка №25, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0697;  

- ділянка №26, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8722 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 



власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821785800:06:000:0698. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Сербівського старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1159 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами с. Хутір-Мокляки 

Кулішівського старостинського округу 

на території Ємільчинської селищної 

ради (землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер: 1821783400:03:000:0505) без зміни 

цільового призначення, яка знаходиться у власності Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 13,2441 га, яка ділиться на 5 земельних ділянок, цільове призначення - 

землі запасу, що розташовані за межами с. Хутір-Мокляки Кулішівського старостинського 

округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 30.08.2019 року, індексний номер витягу: 179234937 (на 

земельну ділянку площею 13,2441 га, кадастровий номер: 1821783400:03:000:0505, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1903648918217,  номер запису про право 

власності: 33010365), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних та Прикінцевих  

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

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 27.08.2021 року, 

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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 13,2441 га (кадастровий номер 1821783400:03:000:0505), що розташована за межами 

с. Хутір-Мокляки Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 5 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 7,2441 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0547;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,5000 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0548; 

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,5000 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0549; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,5000 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0550; 

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,5000 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0551. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами с. Хутір-Мокляки  

Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

 (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1160 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Кулішівського старостинського 

округу на території Ємільчинської 

селищної ради (землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер: 1821783400:03:000:0507) без зміни 

цільового призначення, яка знаходиться у власності Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 14,7872 га, яка ділиться на 8 земельних ділянок, цільове призначення - 

землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів Кулішівського старостинського 

округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 30.08.2019 року, індексний номер витягу: 179224285 (на 

земельну ділянку площею 14,7872 га, кадастровий номер: 1821783400:03:000:0507, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1903674018217,  номер запису про право 

власності: 33010792), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних та Прикінцевих  

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

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 27.08.2021 року, 

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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 14,7872 га (кадастровий номер 1821783400:03:000:0507), що розташована за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 8 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,8484 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0552;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,8484 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0553; 

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8484 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0554; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,8484 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0555; 

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,8484 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0556; 

- ділянка №6, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,8484 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0557; 

- ділянка №7, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,8484 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0558; 

- ділянка №8, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,8484 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783400:03:000:0559. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

 (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1161 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Кривотинського старостинського 

округу на території Ємільчинської 

селищної ради (землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер: 1821783200:05:000:0219) без зміни 

цільового призначення, яка знаходиться у власності Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 6,5652 га, яка ділиться на 5 земельних ділянок, цільове призначення - 

землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів Кривотинського старостинського 

округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 20.08.2019 року, індексний номер витягу: 178137541 (на 

земельну ділянку площею 6,5652 га, кадастровий номер: 1821783200:05:000:0219, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897701118217,  номер запису про право 

власності: 32891841), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних та Прикінцевих  

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

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 27.08.2021 року, 

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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 6,5652 га (кадастровий номер 1821783200:05:000:0219), що розташована за межами 

населених пунктів Кривотинського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 5 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,3130 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783200:05:000:0253;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,3130 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783200:05:000:0254;  

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,3130 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783200:05:000:0255; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 1,3132 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783200:05:000:0256; 

- ділянка №5, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 1,3130 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821783200:05:000:0257. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Кривотинського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

 (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1162 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Підлубівського старостинського 

округу на території Ємільчинської 

селищної ради (землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки (кадастровий номер: 1821784600:04:000:0491) без зміни 

цільового призначення, яка знаходиться у власності Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 30,5332 га, яка ділиться на 4 земельні ділянки, цільове призначення - 

землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів Підлубівського старостинського 

округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 30.08.2019 року, індексний номер витягу: 179168021 (на 

земельну ділянку площею 30,5332 га, кадастровий номер: 1821784600:04:000:0491, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1903335318217,  номер запису про право 

власності: 33004186), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 

28, 56 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних та Прикінцевих  

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

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 27.08.2021 року, 

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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 30,5332 га (кадастровий номер 1821784600:04:000:0491), що розташована за межами 

населених пунктів Підлубівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Новоград-Волинського району  Житомирської області, на 4 окремі земельні 

ділянки, в т.ч.:   

- ділянка №1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 2,0000 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821784600:04:000:0504;  

- ділянка №2, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,    

площею 24,5332 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821784600:04:000:0505;  

- ділянка №3, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 2,0000 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821784600:04:000:0506; 

- ділянка №4, що розташована за адресою: на території Ємільчинської селищної ради,   

площею 2,0000 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий номер:  

1821784600:04:000:0507. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів  

Підлубівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради  

(землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1163 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться в межах смт Ємільчине по 

вул. Соборна, 19  

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 0,2270 га, яка ділиться на 4 земельні 

ділянки, цільове призначення - для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування, в межах смт Ємільчине по                    

вул. Соборна, 19, Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 28.09.2017 року, індексний номер витягу: 98735431 (на 

земельну ділянку площею 0,2270 га, кадастровий номер: 1821755100:07:020:0094, цільове 

призначення – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування (код КВЦПЗ - 03.08), реєстраційний номер об`єкта 

нерухомого майна: 1364333118217,  номер запису про право власності: 22565739), керуючись 

ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про 

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

«Про Державний земельний  кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного 

кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Житомирській області від 13.09.2021 року, 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 поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування (код КВЦПЗ - 03.08)», яка перебуває в 

комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною площею 0,2270 га 

(кадастровий номер 1821755100:07:020:0094), що розташована в межах смт Ємільчине по                    

вул. Соборна, 19, на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

Житомирської області, на 4 окремі земельні ділянки, в т.ч.:   



- ділянка №1, що розташована за адресою: смт Ємільчине, вул. Соборна, 19,  площею     

0,0235 га – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування, кадастровий номер  1821755100:07:020:0118;   

- ділянка №2, що розташована за адресою: смт Ємільчине, вул. Соборна, 19,  площею     

0,1031 га – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування, кадастровий номер  1821755100:07:020:0119;    

- ділянка №3, що розташована за адресою: смт Ємільчине, вул. Соборна, 19,  площею     

0,0131 га – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування, кадастровий номер  1821755100:07:020:0120;   

- ділянка №4, що розташована за адресою: смт Ємільчине, вул. Соборна, 19,  площею     

0,0873 га – для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та 

закладів громадського харчування, кадастровий номер  1821755100:07:020:0121. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної  

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться в межах смт Ємільчине  

по вул. Соборна, 19». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 


