
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ                    
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1164 

                                                                                                        

Про резервування земельних ділянок з 

метою розширення меж існуючого 

кладовища в с. Великий Яблунець  

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М.  про необхідність  резервування земельних ділянок із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради для розширення меж існуючого кладовища в с. Великий 

Яблунець, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності від 05.08.2021 року, індексний номер витягу: 269292504 (на 

земельну ділянку площею 1,7896 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0777, 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: 2427007918217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 43354348) та  Витяг з Державного реєстру речових прав  на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.08.2021 року, індексний номер 

витягу: 269293060 (на земельну ділянку площею 1,7896 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0778, 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: 

2427011418217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 43354430) керуючись 

ст. 12, 78, 791, 80, 83, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Зарезервувати земельну діляну із земель запасу Ємільчинської селищної ради площею 

1,7896 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0777, яка знаходиться за межами населених 

пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою розширення меж 

існуючого кладовища в с. Великий Яблунець.  

2. Зарезервувати земельну діляну із земель запасу Ємільчинської селищної ради площею 

1,7896 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0778, яка знаходиться за межами населених 

пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою розширення меж 

існуючого кладовища в с. Великий Яблунець. 

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 резервування земельних ділянок з метою розширення меж існуючого  

кладовища в с. Великий Яблунець». 

 

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 № 1165 

 

Про надання дозволу 

Ємільчинській селищній раді на 

розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації  

земельної ділянки, на якій 

знаходиться обєкт незавершеного 

будівництва середньої школи №2 по 

вул. 1 Травня в смт Ємільчине,           

для оформлення права комунальної 

власності на земельну ділянку 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М.  про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 1,00 га, на якій 

знаходиться обєкт незавершеного будівництва середньої школи №2 по вул. 1 Травня в         

смт Ємільчине, для оформлення права комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

на земельну ділянку,  керуючись статтями 12, 125, 126, пунктами 21, 24 розділу                    

«Х. Перехідні положення»  Земельного Кодексу України,  статей 25, 35, 57 Закону України 

«Про Землеустрій», розділом «VII. Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 

«Про Державний  земельний кадастр», Порядком проведення інвентаризації земель, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №476, 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 1,00 га з цільовим 

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

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

знаходиться обєкт незавершеного будівництва середньої школи №2 по вул. 1 Травня в         

смт Ємільчине, для оформлення права комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

на земельну ділянку. 

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука визначити 

ліцензовану організацію – розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 



угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

5. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки, на якій знаходиться 

обєкт незавершеного будівництва середньої школи №2 по вул. 1 Травня в смт Ємільчине,           

для оформлення права комунальної власності на земельну ділянку». 

 

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 № 1166 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  

земель самозаліснених та придатних 

для заліснення територій із земель 

комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради  з 

метою передачі в постійне 

користування державним та 

комунальним лісогосподарським 

підприємствам 

 

 

На виконання Указу Президента України від 7 червня 2021 року №228/2021 «Про 

деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів», керуючись статтями 12, 125, 126, 

пунктами 21, 24 розділу «Х. Перехідні положення»  Земельного Кодексу України,  статей 25, 

35, 57 Закону України «Про Землеустрій», розділом «VII. Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про Державний  земельний кадастр», Порядком проведення 

інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від     

05.06.2019 №476, 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земель самозаліснених та придатних для заліснення 

територій із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради  з метою передачі в 

постійне користування державним та комунальним лісогосподарським підприємствам. 

2. Площу земельних ділянок визначити при розробленні технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок. 

3. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних 

ділянок  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука визначити 

ліцензовану організацію – розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок, зазначених в пункті 1 даного рішення. 



5. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної  

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земель самозаліснених та  

придатних для заліснення територій із земель комунальної власності  

Ємільчинської селищної ради  з метою передачі в постійне користування  

державним та комунальним лісогосподарським підприємствам». 

 

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 № 1167 

 

Про надання дозволу на  розроблення 

проекту землеустрою щодо  відведення  

земельних ділянок під існуючими 

енергетичними об’єктами, які 

розташовані  в межах с. Середи 

Ємільчинської селищної ради, для 

передачі в оренду Акціонерному 

товариству «Житомиробленерго» 

 

 

           Розглянувши клопотання АТ «Житомиробленерго» про надання дозволу на  

розроблення проекту землеустрою щодо  відведення  земельних ділянок для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код КВЦПЗ – 14.02), під існуючими енергетичними об’єктами, які 

розташовані  в межах с. Середи Ємільчинської селищної ради, для передачі в оренду, 

Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, керуючись ст. 12, 20, 93, 116, 122, 124, 125, 186  Земельного кодексу 

України, ст. 25, 50 Закону України «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», 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. Надати дозвіл Акціонерному товариству «Житомиробленерго» на розроблення з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту 

землеустрою щодо  відведення  земельних ділянок із земель житлової та громадської 

забудови с. Середи орієнтовною площею 0,0088 га, в тому числі: 0,0088 га – для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код КВЦПЗ – 14.02), під існуючими енергетичними об’єктами, а саме:  

- ділянка 1 площею 0,0004 га - опора №101/1; 

- ділянка 2 площею 0,0006 га - опора №101/2; 

- ділянка 3 площею 0,0006 га - опора №101/3; 

- ділянка 4 площею 0,0004 га - опора №101/4; 

- ділянка 5 площею 0,0004 га - опора №101/5; 

- ділянка 6 площею 0,0004 га - опора №101/6; 

- ділянка 7 площею 0,0012 га - опора №101/7; 

- ділянка 8 площею 0,0048га - для будівництва запроектованої щоглової трансформаторної 

підстанції (ЩТП-10/0,4кВ), для передачі в оренду. Земельні ділянки знаходяться в межах       



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

Житомирської області.  

2. Акціонерному товариству «Житомиробленерго»:  

- замовити розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення  земельних ділянок в 

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

законодавством; 

- розроблений проект землеустрою щодо  відведення  земельних ділянок погодити 

відповідно до норм  чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії 

селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на  розроблення проекту землеустрою щодо  відведення 

земельних ділянок під існуючими енергетичними об’єктами, які розташовані 

в межах с. Середи Ємільчинської селищної ради, для передачі в оренду 

Акціонерному товариству «Житомиробленерго». 

 

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 № 1168 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації із                              

землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в межах с. Чміль по            

вул. Центральна, 19 (кадастровий 

номер: 1821784403:07:003:0009) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Куровської Валентини Францівни, жительки с. Чміль,     

вул. Центральна, 18, про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки в межах с. Чміль по вул. Центральна, 19, 

Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі-магазину від 01.07.2021 року серія НРЕ 141589, 

Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 01.07.2021 року, індексний номер витягу 263937884 (на нежитлову будівлю 

магазин в с. Чміль по вул. Центральна, 19), беручи до уваги Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 02.07.2021 року, 

індексний номер витягу: 264051848 (на земельну ділянку площею 0,1564 га, кадастровий 

номер: 1821784403:07:003:0009, цільове призначення – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2395443918217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 42712662),  керуючись 

ст. 12, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України,  ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій»,  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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,1564 га, кадастровий номер: 

1821784403:07:003:0009, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), яка знаходиться в с. Чміль по вул. Центральна, 19, на  дві 

окремі ділянки, а саме: 

- ділянка №1 – площею 0,0237 га;  

- ділянка №2 – площею 0,1327 га.    

2. Визначити: 

2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2.  Відповідальним за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою – громадянку Куровську Валентину Францівну, жительку           

с. Чміль, вул. Центральна, 18. 

3. Гр. Куровській Валентині Францівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної  

документації із  землеустрою щодо поділу земельної ділянки в межах  

с. Чміль по  вул. Центральна, 19 (кадастровий номер: 1821784403:07:003:0009)». 

 

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 № 1169 

 

Про надання дозволу Українській 

Православній Церкві - Київського 

Патріархату парафії Різдва  

Пресвятої Богородиці с. Андрієвичі  

на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій, яка знаходиться в межах 

с. Андрієвичі по вул. Горбелівка, 17, 

для передачі в постійне 

користування   

 

 

     Розглянувши звернення настоятеля Церкви Свята-Різдва Богородиці с. Андрієвичі 

Володимира Ковташинця про надання дозволу на розроблення  проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі в постійне користування, керуючись ст. 12, 92, 

122, 123, 125, 126 Земельного Кодексу України, 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. Надати дозвіл Українській Православній Церкві - Київського Патріархату парафії 

Різдва  Пресвятої Богородиці с. Андрієвичі  на розроблення з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель громадської забудови с. Андрієвичі орієнтовною площею 0,10 га, 

в тому числі:  0,10 га - для будівництва та обслуговування будівель громадських та 

релігійних організацій (код КВЦПЗ – 03.04), для передачі в постійне користування. Земельна 

ділянка знаходиться в межах с. Андрієвичі по вул. Горбелівка, 17, на території  

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Українській Православній Церкві - Київського Патріархату парафії Різдва  Пресвятої 

Богородиці с. Андрієвичі  : 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

-  розроблений проект землеустрою погодити відповідно до норм чинного 

законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу Українській Православній Церкві - Київського Патріархату  

парафії Різдва  Пресвятої Богородиці с. Андрієвичі  на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій, яка знаходиться в межах с. Андрієвичі  

по вул. Горбелівка, 17, для передачі в постійне користування». 

 

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 № 1170 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 18.03.2021 року, індексний номер витягу: 248714444 (на 

земельну ділянку площею 15,9385 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0926, 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: 2314910418217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 41039244), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», 

Перехідними положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», відповідно 

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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 15,9385 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0926, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 



2. Визначити: 

2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Шахно Ірину Володимирівну, жительку  м. Київ,                    

вул. Антоновича, 88 кв.14. 

3. Гр. Шахно Ірині Володимирівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу 

Ємільчинської селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого селянського господарства». 

 

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. не голосував 

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 20 - 2 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1171 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 30.08.2019 року, індексний номер витягу: 179179414 (на 

земельну ділянку площею 19,5471 га, кадастровий номер: 1821783400:03:000:0506, 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: 1903658818217,  номер запису про право 

власності: 33010556), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 19,5471 га, кадастровий номер: 1821783400:03:000:0506, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Метельського Анатолія Францовича, жителя                     

смт Ємільчине, вул. Військова, 5 кв. 45. 

3. Гр. Метельському Анатолію Францовичу визначити ліцензовану організацію - 

розробника технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1172 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 21.08.2019 року, індексний номер витягу: 178221810 (на 

земельну ділянку площею 3,9422 га, кадастровий номер: 1821786400:01:000:0405, 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: 1903658818217,  номер запису про право 

власності: 33010556), та рішення 8 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

15.09.2021 року №1147  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 3,9422 га, кадастровий номер: 1821786400:01:000:0405, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Середівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 



сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Козюна Святослава Григоровича, жителя  смт Ємільчине, 

вул. Незалежності, 38. 

3. Гр. Козюну Святославу Григоровичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської 

селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   

для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова не голосував 

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 20 - 2 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1173 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 10.04.2019 року, індексний номер витягу: 163057892 (на 

земельну ділянку площею 38,3568 га, кадастровий номер: 1821786800:10:000:0422, 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: 1807748718217,  номер запису про право 

власності: 31118641), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 38,3568 га, кадастровий номер: 1821786800:10:000:0422, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Степанівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Гаращука Олександра Вікторовича, жителя  м. Овруч,      

вул. Нагорянська, 8 А. 

3. Гр. Гаращуку Олександру Вікторовичу визначити ліцензовану організацію - 

розробника технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1174 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 10.03.2021 року, індексний номер витягу: 247566619 (на 

земельну ділянку площею 3,0847 га, кадастровий номер: 1821784800:05:000:0154, 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: 2308626918217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 40912138), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», 

Перехідними положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», відповідно 

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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 3,0847 га, кадастровий номер: 1821784800:05:000:0154, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Рудня-Іванівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Дідуса Григорія Васильовича, жителя  с. Рудня-Іванівська,      

вул. Зарічна, 25. 

3. Гр. Дідусу Григорію Васильовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1175 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 26.09.2019 року, індексний номер витягу: 182527698 (на 

земельну ділянку площею 40,6934 га, кадастровий номер: 1821783800:06:000:0175, 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: 1923350518217,  номер запису про право 

власності: 33403074), та рішення 8 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

15.09.2021 року №1147  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 40,6934 га, кадастровий номер: 1821783800:06:000:0175, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Мокляківського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 



сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Грабовську Галину Павлівну, жительку  с. Аполлонівка,      

вул. Центральна, 28. 

3. Гр. Грабовській Галині Павлівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1176 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 10.04.2019 року, індексний номер витягу: 162984525 (на 

земельну ділянку площею 8,2203 га, кадастровий номер: 1821786800:08:000:0196, 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: 1807340518217,  номер запису про право 

власності: 31110404), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 8,2203 га, кадастровий номер: 1821786800:08:000:0196, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Степанівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Яворську Тетяну Іванівну, жительку  с. Степанівка,      

вул. Рад, 28. 

3. Гр. Яворській Тетяні Іванівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1177 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 27.08.2019 року, індексний номер витягу: 178798188 (на 

земельну ділянку площею 12,0637 га, кадастровий номер: 1821786400:07:000:0604, 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: 1901593218217,  номер запису про право 

власності: 32969134), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 12,0637 га, кадастровий номер: 1821786400:07:000:0604, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Середівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Сорочинського Івана Володимировича, жителя  с. Садки,      

вул. Садова, 6. 

3. Гр. Сорочинському Івану Володимировичу визначити ліцензовану організацію - 

розробника технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1178 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 22.07.2019 року, індексний номер витягу: 174589729 (на 

земельну ділянку площею 15,0000 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0694, 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: 1876777018217,  номер запису про право 

власності: 32482775), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 15,0000 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0694, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Весельську Софію Станіславівну, жительку                                 

с. Великий Яблунець,  вул. Сергія Кемського, 57. 

3. Гр. Весельській Софіі Станіславівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1179 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 13.09.2019 року, індексний номер витягу: 180977415 (на 

земельну ділянку площею 14,7600 га, кадастровий номер: 1821783700:01:000:0325, 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: 1914087118217,  номер запису про право 

власності: 33218027), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 14,7600 га, кадастровий номер: 1821783700:01:000:0325, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Медведівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Висоцьку Яну Валентинівну, жительку смт Ємільчине,      

вул. Військова, 2 кв. 1. 

3. Гр. Висоцькій Яні Валентинівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1180 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 7,4152 га, кадастровий номер: 

1821783700:03:000:0283, цільове призначення - земель резервного фонду (код КВЦПЗ 17.00), 

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями Закону 

України «Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 7,4152 га, кадастровий номер: 1821783700:03:000:0283, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Медведівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Ваховського Івана Леонідовича, жителя с. Медведеве,      

вул. Центральна, 93. 



3. Гр. Ваховському Івану Леонідовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1181 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних діляноку власність 

громадянамдля ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 35,7221 га, кадастровий номер: 

1821755100:11:000:0026, цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ 16.00),з метою 

передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого 

селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв громадян, 

керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України,    

ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями Закону України 

«Про державний земельний кадастр», 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

вимог державних стандартів, норм  і правил  у сфері  землеустрою, технічної документації    

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 35,7221 га, кадастровий номер: 1821755100:11:000:0026, яка знаходиться за межами 

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

Житомирської області, з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки - 

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою – гр. Карімову Дарину Петрівну, жительку с. Здоровець,         

вул. Лесі Українки, 44. 



3. Гр. Карімовій Дарині Петрівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

7. 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 надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих земельних діляноку власність громадянамдля ведення 

особистого селянського господарства». 

 

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 № 1182 

 
Про надання дозволу ТОВ «АГРО-ЦВІТ-

2012» на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (невитребуваних земельних часток 

(паїв) в натурі (на місцевості) із земель 

реформованого  ПКСП «Полісся» для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на  

території Ємільчинської селищної ради за 

межами населених пунктів Тайківського 

старостинського округу 

 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012» Наливайко К.О. про 

продовження дії рішення 28 сесії VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.10.2020 

року №2108 «Про надання дозволу ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012» на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельних ділянок 

(невитребуваних земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованого  

ПКСП «Полісся» для передачі їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на  території Ємільчинської селищної ради за межами населених пунктів 

Тайківського старостинського округу», керуючись ст. 12, 93, 124 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», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012» на розроблення з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм  і правил у сфері  землеустрою,  технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельних ділянок  (невитребуваних 

земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованого ПКСП «Полісся» у 

відповідності до «Проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) 

за рахунок земель колективної власності реформованого ПКСП «Полісся» та Протоколу 

загальних зборів власників земельних часток (паїв) реформованого ПКСП «Полісся» за 

межами с. Тайки на території Ємільчинської селищної ради  від 15 липня 2019 року, для 



передачі їх в оренду терміном на 7 (сім) років для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташованих за межами с. Тайки на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського  району Житомирської області. 

2.  ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012»: 

- замовити розроблення  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) в 

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

законодавством; 

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

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

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 надання дозволу ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012» на розроблення технічної документації   

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (невитребуваних 

земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованого  ПКСП «Полісся» 

для передачі їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на  

території Ємільчинської селищної ради за межами населених пунктів Тайківського 

старостинського округу». 

 

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 № 1183 
 

Про надання дозволу ТОВ «АГРО-ЦВІТ-

2012» на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) під 

проектними дорогами між земельними 

частками (паями) реформованого  ПКСП 

«Полісся» для передачі їх в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на  території Ємільчинської 

селищної ради за межами населених пунктів 

Тайківського старостинського округу 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012» Наливайко К.О.  про 

продовження дії рішення 28 сесії VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.10.2020 

року №2109 «Про надання дозволу ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012» на розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) під проектними дорогами між земельними частками (паями) 

реформованого ПКСП «Полісся» для передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на  території Ємільчинської селищної ради за межами 

населених пунктів Тайківського старостинського округу», керуючись ст. 12, 93, 124 

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», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012» на розроблення з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм  і правил у сфері  землеустрою,  технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) під проектними дорогами між земельними частками (паями) реформованого  

ПКСП «Полісся» у відповідності до «Проекту землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) за рахунок земель колективної власності реформованого ПКСП 

«Полісся», для передачі їх в оренду терміном на 7 (сім) років для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами с. Тайки на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2.  ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012»: 



- замовити розроблення  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в суб’єктів господарювання, що є  

виконавцями робіт  із землеустрою згідно із законодавством; 

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу ТОВ «АГРО-ЦВІТ-2012» на розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) під проектними дорогами між земельними частками (паями) реформованого  

ПКСП «Полісся» для передачі їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на  території Ємільчинської селищної ради за межами населених пунктів 

Тайківського старостинського округу». 

 

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) 
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