
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня  2021 р.   смт Ємільчине № 115 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості), що передаються у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів с. Середи, с. Кам’яногірка, м. Коростень, с. Тайки, 

про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), копії 

документів, що посвідчують право власності громадян на нерухоме майно (житлові 

будинки), керуючись ст. 12, 78, 81, 87, 88, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України,  

ст. 25, 28, 55 Закону «Про землеустрій», розділом VII Прикінцевих Положень Закону 

України «Про Державний  земельний кадастр», відповідно до п. 34 частини першої статті 26 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм  і 

правил у сфері  землеустрою, технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення   

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості) в межах населених пунктів 

Ємільчинської селищної ради  для передачі у власність слідуючим громадянам:    

1.1. Ляшук Ніні Іванівні, жительці с. Середи, вул. Ємільчинська, 12 а, загальною  площею  

0,7500 га, в тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та громадської забудови      

с. Середи площею 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с. Середи по вул. Ємільчинська, 12 а,  та 

земельна ділянка №2 із земель сільськогосподарського призначення загальною площею 

0,5000 га – для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах          

с. Середи. 

1.2. Євтушку Олександру Петровичу, жителю с. Кам’яногірка, вул. Шевченка, 2, із земель 

житлової та громадської забудови с. Кам’яногірка площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га 

– для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Кам’яногірка по вул. Шевченка, 2. 

1.3. Лисовській Марії Борисівні, жительці м. Коростень, вул. Гастелло, 26 кв. 2, із земель 

житлової та громадської забудови с. Аполлонівка площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – 

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

Земельна ділянка знаходиться в с. Аполлонівка по вул. Хутірська, 10. 

1.4. Бондарчук Надії Адамівні, жительці с. Тайки, із земель житлової та громадської 

забудови с. Тайки площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в с. Тайки по вул. Садова, 13. 

1.5. Дейнеко Марії Сергіївні, жительці с. Тайки, вул. Садова, 9, із земель житлової та 

громадської забудови с. Тайки площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в с. Тайки по вул. Садова, 9. 

1.6. Бондарчуку Сергію Володимировичу, жителю с. Тайки, загальною  площею  0,8000 га, 

в тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та громадської забудови с. Тайки 

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

будівель і споруд, яка знаходиться в с. Тайки по вул. Садова, 11,  та земельна ділянка №2 із 

земель сільськогосподарського призначення загальною площею 0,5500 га – для ведення 

особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах с. Тайки. 

1.7. Бондарчуку Анатолію Володимировичу, жителю с. Тайки, вул. Садова, 8, загальною  

площею  0,6000 га, в тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та громадської 

забудови с. Тайки площею 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с. Тайки по вул. Садова, 8,  та земельна 

ділянка №2 із земель сільськогосподарського призначення загальною площею 0,3500 га – для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах с. Тайки. 

2. Вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в суб’єктів господарювання, що є  виконавцями робіт із землеустрою 

згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення 6 місяців. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова 

 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення технічних документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), що    

передаються у власність громадянам». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. утримався 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П.  

за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня  2021 р.   смт Ємільчине № 116 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів смт Ємільчине,  с. Мокляки, с. Середи,  про надання 

дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

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

передачі  у власність, керуючись ст. 12, 40, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 

01.07.2004 року, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА:   

 

1. Надати дозвіл  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проєктів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок 

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

власність слідуючим громадянам: 

1.1. Іл’ясовій Софії Олексіївні, жительці смт Ємільчине,  вул. Лісова, 41, із земель 

житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,1500 га, в тому числі: 0,1500 га – 

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

Земельна ділянка знаходиться в  смт Ємільчине по  вул. Лісова, 41. 

1.2. Коваленко Тетяні Петрівні, жительці с. Мокляки, вул. Степанівська, 13, із земель 

житлової та громадської забудови с. Мокляки площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Мокляки по  вул. Степанівська, 13. 

1.3. Бацюн Вірі Федорівні, жительці с. Середи,  із земель житлової та громадської 

забудови с. Середи площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Середи по  вул. Зарічна, 15. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

суб’єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом; 



- розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення 6 місяців. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи. 
 

 
 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, для передачі у власність громадянам». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня  2021 р.   смт Ємільчине № 117 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського 

господарства для передачі у 

власність громадянам 

 

 

 Розглянувши звернення жителів с. Степанівка, с. Мокляки, м. Коростень,                      

с. Кам’яногірка, с. Куліші, с. Тайки, с. Сергіївка, с. Запруда, про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства для передачі  у власність, керуючись  ст.ст. 12, 33, 78, 

81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України 

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

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проєктів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок в 

межах населених пунктів Ємільчинської селищної ради для ведення особистого селянського 

господарства  у власність слідуючим громадянам: 

1.1. Гусаківській Наталії Михайлівні,  жительці с. Степанівка, вул. Забудовна, 2, із земель 

запасу с. Степанівка орієнтовною площею 1,5000 га, в т.ч.: 1,5000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Степанівка          

на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.2. Коваленко Тетяні Петрівні,  жительці с. Мокляки, вул. Степанівська, 13, із земель 

запасу с. Мокляки орієнтовною площею 0,3500 га, в т.ч.: 0,3500 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Мокляки по                 

вул. Степанівська на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.3. Лисовській Марії Борисівні, жительці м. Коростень, вул. Гастелло, 26 кв. 2, із земель 

запасу с. Аполлонівка орієнтовною площею 0,6000 га, в т.ч.: 0,6000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Аполлонівка 

по вул. Хутірська на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.4. Євтушку Олександру Петровичу, жителю с. Кам’яногірка, вул. Шевченка, 2, із земель 

запасу с. Кам’яногірка орієнтовною площею 0,3500 га, в т.ч.: 0,3500 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Кам’яногірка 

по вул. Шевченка на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 



1.5. Коту Олександру Анатолійовичу, жителю с. Куліші, вул. Рибна. 17, із земель запасу                       

с. Куліші орієнтовною площею 0,7000 га, в т.ч.: 0,7000 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Кам’яногірка на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

1.6. Кузьмичу Валентину Миколайовичу, жителю с. Сергіївка, вул. Молодіжна, 3, із 

земель запасу с. Сергіївка орієнтовною площею 0,9000 га, в т.ч.: 0,9000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах  с. Сергіївка  на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

1.7. Рудницькій Ользі Йосипівні, жительці с. Сергіївка, вул. Шевченка, 19, із земель 

запасу с. Сергіївка орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах  с. Сергіївка  на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

1.8. Рудницькому Леоніду Миколайовичу, жителю с. Сергіївка, із земель запасу                  

с. Сергіївка орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах  с. Сергіївка  на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

1.9. Сосновському Анатолію Леонідовичу, жителю с. Запруда, вул. Центральна, 2, із 

земель запасу с. Запруда орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах  с. Запруда на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

1.10. Бондарчук Світлані Леонідівні, жительці с. Тайки, вул. Садова, 8, із земель запасу       

с. Тайки орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах  с. Тайки на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

1.11. Бондарчук Надії Адамівні, жительці с. Тайки, із земель запасу с. Тайки орієнтовною 

площею 0,6000 га, в т.ч.: 0,6000 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Земельна ділянка знаходиться в межах  с. Тайки по вул. Садова на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

1.12. Дейнеко Марії Сергіївні, жительці с. Тайки, вул. Садова, 9, із земель запасу с. Тайки 

орієнтовною площею 0,6000 га, в т.ч.: 0,6000 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах  с. Тайки по вул. Садова на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

суб’єктів    господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом; 

- розроблені проєкти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення 6 місяців. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для ведення особистого селянського господарства для передачі у власність 

громадянам». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. утримався 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. не голосувала 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня  2021 р.   смт Ємільчине № 118 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на  

місцевості), що передаються у 

власність громадянам для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 

 

Розглянувши звернення жителів смт Ємільчине, с. Великий Яблунець,  про надання 

дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), для передачі у власність для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розпорядження голови 

Ємільчинської РДА від 16.12.2020 року №226, від 12.12.2020 року №224, свідоцтво про 

право на спадщину за законом від 12.11.2020 року серія НМК 802544, рішення 

Ємільчинського районного суду від 03.08.2020 року (справа №277/521/20), свідоцтво про 

право на спадщину за законом від 18.02.2020 року серія НОЕ 782707, керуючись  ст. 12, 78, 

81, 86, 87, 88 Земельного кодексу України,  ст. 25, 28, 55 Закону України «Про Землеустрій», 

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

власникам земельних часток (паїв)», відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм  і 

правил у сфері землеустрою, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва слідуючим громадянам:   

1.1. Ходаківському Олександру Степановичу, жителю смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 58  

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0268541), загальною 

площею  3,7951 га, в тому числі: ділянка  № 135  площею 3,2389 га (рілля), ділянка  № 135  

площею 0,5562 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова,  

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області,  за межами с. Великий Яблунець. 

1.2.  Ходаківському Олександру Степановичу, жителю смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 58    

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0268373), загальною 

площею  3,4396 га, в тому числі: ділянка  № 143  площею 2,7050 га (рілля), ділянка  № 143  

площею 0,7346 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова,  



розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області,  за межами с. Великий Яблунець. 

1.3.  Гаврилюку Павлу Яковичу, жителю с. Великий Яблунець,  вул. Садова, 28  (власнику 

земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду від 03.08.2020 року, 

справа №277/521/20), загальною площею  3,5179 га, в тому числі: ділянка  № 186  площею 

2,7165 га (рілля), ділянка  № 186  площею 0,8014 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП ім. Кірова,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Великий Яблунець. 

1.4. Ковальчуку Юрію Івановичу, жителю с. Великий Яблунець,  вул. Сергія Кемського, 

39  (власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0268580), 

загальною площею  4,2590 га, в тому числі: ділянка  № 456  площею 1,9634 га (рілля), 

ділянка  № 456  площею 2,2956 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП          

ім. Кірова,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області,  за межами с. Великий Яблунець. 

2. Рекомендувати вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення  технічних  документацій  із землеустрою   щодо встановлення 

меж земельних ділянок  в суб’єктів господарювання, що є  виконавцями робіт  із 

землеустрою  згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення 6 місяців. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення технічних документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на  місцевості), що 

передаються у власність громадянам для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 

 


