
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1184 

 

Про надання дозволу на  розробку  

технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі в оренду 

громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів с. Тайки, смт Нова Борова Хорошівського району 

Житомирської області, про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі в оренду, копії документів, що посвідчують право власності на 

нерухоме майно (житловий будинок),  керуючись ст. 12, 93, 124, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 55 Закону «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 

ВИРІШИЛА: 

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

правил у сфері землеустрою, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення   

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

Ємільчинської селищної ради для передачі в оренду  слідуючим громадянам:  

1.1. Авраменко Григорію Яковичу, жителю с. Тайки, вул. Південна, 20, із земель житлової 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Підлуби по вул. Лесі Українки, 16. 

1.2.  Клюско Марії Петрівні, жительці смт Нова Борова, пров. 1 Пушкіна, 1, Хорошівського 

району Житомирської області,  із земель житлової та громадської забудови с. Рудня-

Іванівська площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться в            

с. Рудня-Іванівська по вул. Шевченка, 49. 

2. Рекомендувати вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення  технічних  документацій  із землеустрою щодо встановлення 

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

згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та  екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на  розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі в оренду 

громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1185 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості), що передаються у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів смт Ємільчине, с. Підлуби, с. Степанівка, с. Велика 

Цвіля, м. Київ, с. Паранине, м. Бровари, с. Мокляки, с. Аполлонівка, с. Запруда, с. Серби, с. 

Медведеве,  с. Куліші, с. Тайки, с. Кривотин, про надання дозволу на розроблення технічних 

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

натурі (на місцевості), копії документів, що посвідчують право власності громадян на 

нерухоме майно (житлові будинки), керуючись ст. 12, 78, 81, 87, 88, 116, 118, 121, 122  

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

Прикінцевих Положень Закону України «Про Державний  земельний кадастр», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

правил у сфері  землеустрою, технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення   

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

Ємільчинської селищної ради  для передачі у власність слідуючим громадянам:    

1.1. Островській Вірі Пилипівні, жительці смт Ємільчине, вул. Чехова, 28, із земель 

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

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

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Чехова, 28. 

1.2. Фоміній Тетяні Олександрівні, жительці смт Ємільчине, вул. Корольова, 9, із земель 

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

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

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Корольова, 9. 

1.3. Тимощук Любові Федорівні, жительці смт Ємільчине, вул. Лесі Українки, 9, із земель 

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

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

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Лесі Українки, 9. 



1.4. Мельнику Віктору Петровичу, жителю смт Ємільчине, пров. Богдана Хмельницького, 

6, із земель житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,1500 га, в тому числі: 

0,1500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по пров. Богдана Хмельницького, 6. 

1.5. Кльоцу Миколі Григоровичу, жителю смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 22, із земель 

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

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

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. 1 Травня, 22. 

1.6. Данильчуку Віктору Миколайовичу, жителю смт Ємільчине, пров. Шевченка, 34, із 

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

0,1500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по пров. Шевченка, 34. 

1.7. Лозко Олександру Олексійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Соборна, 4 кв. 11, із 

земель житлової та громадської забудови с. Здоровець площею 0,2500 га, в тому числі: 

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Здоровець по вул. Лесі Українки, 15 А. 

1.8. Омельченко Валентині Феліксівні, жительці с. Підлуби, вул. Шепельова, 12а, із 

земель житлової та громадської забудови с. Підлуби площею 0,2500 га, в тому числі:      

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Підлуби по вул. Шепельова, 12а. 

1.9. Палько Ніні Володимирівні, жительці с. Степанівка, із земель житлової та громадської 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в с. Степанівка по вул. Комунарська, 13. 

1.10. Мельнику Олександру Васильовичу, жителю с. Велика Цвіля, вул. Задвір’я, 10, із 

земель житлової та громадської забудови с. Велика Цвіля площею 0,2500 га, в тому числі: 

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Велика Цвіля по вул. Задвір’я, 10. 

1.11. Лось Володимиру Петровичу, жителю с. Велика Цвіля, вул. Майдан, 1, із земель 

житлової та громадської забудови с. Велика Цвіля площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га 

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

Земельна ділянка знаходиться в с. Велика Цвіля по вул. Майдан, 1. 

1.12. Ребриковій Ніні Герасимівні, жительці м. Київ, вул. Козача, 67 кв. 13, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Лука по вул. Садова, 6. 

1.13. Ширмі Миколі Васильовичу, жителю с. Паранине, із земель житлової та громадської 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в с. Паранине по вул. Лісова, 11. 

1.14. Андрейчуку віктору Степановичу, жителю м. Бровари, вул. Гагаріна, 2 кв. 3, із земель 

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

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

Земельна ділянка знаходиться в с. Паранине по вул. Лісова, 8. 

1.15. Синєгрибовій Тетяні Іванівні, жительці м. Київ, вул. Івана Кудрі, 42 кв. 35, та Сороці 

Ользі Вікторівні,  жительці с. Паранине,  у спільну часткову власність по ½ частки  (без 

виділення в натурі) із земель житлової та громадської забудови с. Паранине площею      

0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Паранине по                 

вул. Першотравнева, 57. 

1.16. Ташуті Євдокії Борисівні, жительці м. Київ, вул. Севастопольська, 22 кв. 2, із земель 

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



будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Нараївка по вул. Центральна, 49. 

1.17. Радченко Галині Григорівні, жительці с. Мокляки, вул. Степанівська, 4, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Мокляки по вул. Степанівська, 4. 

1.18. Даценко Францішці Вікторівні, жительці с. Аполлонівка, вул. Центральна, 11, із 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Аполлонівка по  вул. Центральна, 11. 

1.19. Грабовському Йосипу Флоріановичу, жителю с. Аполлонівка, вул. Центральна, 21, 

загальною  площею  0,7800 га, в тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та 

громадської забудови с. Аполлонівка площею 0,2500 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с. Аполлонівка по                     

вул. Центральна, 28, та земельна ділянка №2 із земель сільськогосподарського призначення 

площею 0,5300 га – для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах с. Аполлонівка. 

1.20. Адаху Івану Борисовичу, жителю с. Запруда, вул. Лісова, 4, із земель 

сільськогосподарського призначення с. Запруда площею 0,6000 га, в тому числі: 0,6000 га – 

для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в в межах 

с. Запруда. 

1.21. Адах Антоніні Рафалівні, жительці с. Запруда, вул. Центральна, 34, загальною  

площею  0,8500 га, в тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та громадської 

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

будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с. Запруда по вул. Центральна, 

34, та земельна ділянка №2 із земель сільськогосподарського призначення площею 0,6000 га 

– для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах с. Запруда по 

вул. Центральна. 

1.22. Олексієнко Івану Григоровичу, жителю с. Серби, вул. Церковна, 5, загальною  

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

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

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с. Серби по вул. Церковна, 5, та земельна 

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

особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах с. Серби по вул. Церковна. 

1.23. Сьомко Валентину Броніславовичу, жителю с. Медведеве, із земель житлової та 

громадської забудови с. Медведеве площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Медведеве по вул. Центральна, 61. 

1.24. Маркевичу Анатолію Володимировичу, жителю с. Куліші, вул. Яблунівська, 6, із 

земель житлової та громадської забудови с. Куліші площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га 

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

Земельна ділянка знаходиться в с. Куліші по вул. Яблунівська, 6. 

1.25. Суй Валентині Петрівні, жительці с. Тайки, із земель житлової та громадської 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в с. Тайки по  вул. Південна, 3. 

1.26. Котвицькому Петру Григоровичу, жителю с. Кривотин, вул. Б. Хмельницького, 48, 

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

громадської забудови с. Кривотин площею 0,2500 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с. Кривотин по     

вул. Б. Хмельницького, 48, та земельна ділянка №2 із земель сільськогосподарського 



призначення площею 0,3500 га – для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в межах с. Кривотин по вул. Б. Хмельницького. 

2. Вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

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

3. Термін дії даного рішення 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 технічних документацій  із землеустрою щодо 

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

у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1186 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення громадян – жителів с. Велика Цвіля, с. Запруда, с. Чижівка, 

Новоград-Волинського району Житомирської області, с. Степанівка, с. Вірівка, с. Тайки,     

м. Новоград-Волинський, смт Ємільчине, про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд,  для передачі  у власність, рішення       

7 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.07.2021 року №954 «Про 

затвердження детального плану території земельної ділянки, розташованої по                      

вул. Могилівська у с. Вільшанка  Ємільчинського району Житомирської області», керуючись      

ст. 12, 40, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01.07.2004 року, відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА:   

 

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

правил  у сфері землеустрою,  проєктів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок 

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

власність слідуючим громадянам: 

1.1. Базилюк Ганні Геннадіївні, жительці с. Велика Цвіля, вул. Польова, 4, із земель 

житлової та громадської забудови с. Велика Цвіля площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га 

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

Земельна ділянка знаходиться в  с. Велика Цвіля по  вул. Польова, 4. 

1.2. Білошицькій Леоніді Павлівні, жительці с. Велика Цвіля, із земель житлової та 

громадської забудови с. Велика Цвіля площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Велика Цвіля по  вул. Майдан, 10. 

1.3. Мельник Світлані Іванівні, жительці с. Велика Цвіля, вул. Замлиння, 28, із земель 

житлової та громадської забудови с. Велика Цвіля площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га 



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

Земельна ділянка знаходиться в  с. Велика Цвіля по  пров. Шкільний, 8. 

1.4. Лось Петру Васильовичу, жителю с. Велика Цвіля, вул. Польова, 2, із земель житлової 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Велика Цвіля по  вул. Польова, 2. 

1.5. Соколовській Леонтіні Цезарівні, жительці с. Запруда, вул. Центральна, 55а, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Запруда по  вул. Центральна, 55а. 

1.6. Яворському Михайлу Олександровичу, жителю с. Чижівка, вул. Рибака, 3 кв.14, 

Новоград-Волинського району Житомирської області, із земель житлової та громадської 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Вільшанка по  вул. Могилівська. 

1.7. Марчуку Володимиру Івановичу, жителю с. Степанівка, із земель житлової та 

громадської забудови с. Степанівка площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Степанівка по  вул. Забудовна, 8. 

1.8. Примак Валентині Антонівні, жительці с. Вірівка, із земель житлової та громадської 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Вірівка по  вул. Барашівська, 5 А. 

1.9. Якимцю Анатолію Васильовичу, жителю с. Тайки, вул. Зарічна, 70, із земель житлової 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Тайки по  вул. Зарічна, 70. 

1.10. Івановій Олені Миколаївні, жительці м. Новоград-Волинський, вул. Толубко, 8 кв. 39, 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в  с. Кам’яногірка по  вул. Центральна, 3. 

1.11. Петренко Петру Івановичу, жителю смт Ємільчине, вул. 40 років Перемоги, 13, із 

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

0,1500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в  смт Ємільчине по  вул. 40 років Перемоги, 13. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам:   

- замовити розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. 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 проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, для передачі у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. не голосувала 

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 № 1187 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського 

господарства для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів смт Ємільчине, с. Горбове, с. Велика Цвіля,                         

с. Степанівка, с. Миколаївка, с. Середи, с. Тайки, м. Київ, с. Запруда, с. Хутір-Мокляки,               

с. Мокляки, с. Сергіївка, с. Аполлонівка, с. Непізнаничі, с. Медведеве, с. Симони,                          

м. Новоград-Волинський, с. Болярка, с. Кривотин, м. Новоград-Волинський, про надання 

дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

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

33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону 

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

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

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

селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

межах населених пунктів Ємільчинської селищної ради для ведення особистого селянського 

господарства  у власність слідуючим громадянам: 

1.1. Островському Василю Антоновичу, жителю смт Ємільчине, вул. Пушкіна, 10, із 

земель запасу смт Ємільчине орієнтовною площею 0,1500 га, в т.ч.: 0,1500 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах смт Ємільчине 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.2. Мельнику Віктору Петровичу, жителю смт Ємільчине, пров. Богдана Хмельницького, 

6, із земель запасу смт Ємільчине орієнтовною площею 0,2000 га, в т.ч.: 0,2000 га – для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах          

смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

1.3. Лозко Олександру Олексійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Соборна, 4 кв. 11, із 

земель запасу  с. Здоровець орієнтовною площею 0,8000 га, в т.ч.: 0,8000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Здоровець по 



вул. Лесі Українки на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

1.4. Парфенюку Володимиру Савелійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 17, із 

земель запасу  с. Нитине орієнтовною площею 2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення 

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

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.5. Штиль Людмилі Миколаївні, жительці смт Ємільчине, вул. Лісова, 47, із земель 

запасу  с. Осівка орієнтовною площею 2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.6. Карплюку Володимиру Ігоровичу, жителю с. Горбове, вул. Гагаріна, 17, із земель 

запасу  с. Горбове орієнтовною площею 0,5000 га, в т.ч.: 0,5000 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Горбове по вул. Гагаріна 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.7. Базилюк Ганні Геннадіївні, жительці с. Велика Цвіля, вул. Польова, 4, із земель запасу 

с. Велика Цвіля орієнтовною площею 0,2000 га, в т.ч.: 0,2000 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Велика Цвіля на 

території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.8. Лубчук Людмилі Мусіївні, жительці с. Велика Цвіля, вул. Шевченка, 54, із земель 

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

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Велика Цвіля 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.9. Лось Володимиру Петровичу, жителю с. Велика Цвіля, вул. Майдан, 1, із земель 

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

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Велика Цвіля 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.10. Мельнику Олександру Васильовичу, жителю с. Велика Цвіля, вул. Задвір’я, 10, із 

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

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Велика Цвіля 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.11. Лось Петру Васильовичу, жителю с. Велика Цвіля, вул. Польова, 2, із земель запасу            

с. Велика Цвіля орієнтовною площею 0,6000 га, в т.ч.: 0,6000 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Велика Цвіля на 

території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.12. Білошицькій Леоніді Павлівні, жительці с. Велика Цвіля, із земель запасу с. Велика 

Цвіля орієнтовною площею 0,2500 га, в т.ч.: 0,2500 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Велика Цвіля на території 

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.13. Лук’янчук Ірині Олександрівні, жительці с. Велика Цвіля, вул. Майдан, 44, із земель 

запасу с. Велика Цвіля орієнтовною площею 0,3200 га, в т.ч.: 0,3200 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Велика Цвіля 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.14. Дмитерчук Валентині Володимирівні, жительці с. Велика Цвіля, із земель запасу                

с. Велика Цвіля орієнтовною площею 0,5000 га, в т.ч.: 0,5000 га – для ведення особистого 



селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Велика Цвіля на 

території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.15. Сьомко Валерію Івановичу, жителю с. Степанівка, із земель запасу с. Степанівка 

орієнтовною площею 0,2000 га, в т.ч.: 0,2000 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Степанівка на території 

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.16. Сьомко Марії Михайлівні, жительці с. Степанівка, вул. Рад, 115 кв. 4, із земель запасу 

с. Степанівка орієнтовною площею 0,5000 га, в т.ч.: 0,5000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.17. Марчуку Володимиру Івановичу, жителю с. Степанівка, із земель запасу с. Степанівка 

орієнтовною площею 0,3000 га, в т.ч.: 0,3000 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Степанівка на території 

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.18. Палько Ніні Володимирівні, жительці с. Степанівка, із земель запасу с. Степанівка 

орієнтовною площею 0,2500 га, в т.ч.: 0,2500 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Степанівка на території 

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.19. Черкас Ірині Степанівні, жительці с. Миколаївка, із земель запасу с. Миколаївка 

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

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Миколаївка на території 

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.20. Вербовській Надії Іванівні, жительці с. Середи, вул. Ємільчинська, 1, із земель запасу 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.21. Якимець Світлані Анатоліївні, жительці с. Тайки, вул. Зарічна, 70, із земель запасу              

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.22. Прищепі Ганні Іванівні, жительці м. Київ, вул. Бр. Ів. Лепсе, 21а кв. 2, із земель запасу              

с. Тайки орієнтовною площею 0,5000 га, в т.ч.: 0,5000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.23. Якимцю Анатолію Васильовичу, жителю с. Тайки, вул. Зарічна, 70, із земель запасу              

с. Тайки орієнтовною площею 0,8000 га, в т.ч.: 0,8000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.24. Суй Валентині Петрівні, жительці с. Тайки, із земель запасу с. Тайки орієнтовною 

площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Земельна ділянка знаходиться в межах с. Тайки на території Ємільчинської селищної ради  

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.25. Адах Людмилі Феліксовні, жительці с. Запруда, вул. Лісова, 4, із земель запасу             

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.26. Адаху Юрію Івановичу, жителю с. Запруда, вул. Лісова, 4, із земель запасу  с. Запруда 

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

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Запруда на території Ємільчинської 

селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 



1.27. Яковенко Олександру Івановичу, жителю с. Запруда, вул. Центральна, 24, із земель 

запасу с. Сергіївка орієнтовною площею 2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.28. Коваленко Аллі Степанівні, жительці с. Хутір-Мокляки, вул. Молодіжна, 24, із земель 

запасу с. Хутір-Мокляки орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Хутір-

Мокляки на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

1.29. Дейнеко Ганні Ничипорівні, жительці с. Хутір-Мокляки, із земель запасу с. Хутір-

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

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Хутір-Мокляки на 

території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.30. Радченко Галині Григорівні, жительці с. Мокляки, вул. Степанівська, 4, із земель 

запасу с. Мокляки орієнтовною площею 0,7500 га, в т.ч.: 0,7500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.31. Ташуті Євдокії Борисівні, жительці м. Київ, вул. Севастопольська, 22 кв. 2, із земель 

запасу с. Нараївка орієнтовною площею 0,7500 га, в т.ч.: 0,7500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.32. Шостак Вікторії Володимирівні, жительці м. Київ, вул. Севастопольська, 22 кв. 2, із 

земель запасу с. Нараївка орієнтовною площею 0,4000 га, в т.ч.: 0,4000 га – для ведення 

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

території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.33. Бондарчук Раїсі Михайлівні, жительці с. Сергіївка, із земель запасу с. Сергіївка 

орієнтовною площею 1,2500 га, в т.ч.: 1,2500 га – для ведення особистого селянського 

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

селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.34. Бондаренко Діані Юріївні, жительці с. Сергіївка, вул. Центральна, 16, із земель запасу             

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.35. Даценко Францішки Вікторівні, жительці с. Аполлонівка, вул. Центральна, 11, із 

земель запасу с. Аполлонівка орієнтовною площею 0,7600 га, в т.ч.: 0,7600 га – для ведення 

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

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.36. Синєгрибовій Тетяні Іванівні, жительці м. Київ, вул. Івана Кудрі, 42 кв. 35, із земель 

запасу с. Паранине орієнтовною площею 0,2400 га, в т.ч.: 0,2400 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.37. Скрит Галині Вікторівні, жительці с. Непізнаничі, із земель запасу с. Непізнаничі 

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

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Непізнаничі на території 

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.38. Купріянчуку Олександру Юрійовичу, жителю с. Непізнаничі, вул. Хліборобська, 8, із 

земель запасу с. Непізнаничі орієнтовною площею 2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення 

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



на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.39. Ребриковій Ніні Герасимівні, жительці м. Київ, вул. Козача, 67 кв. 13, із земель запасу       

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.40. Сьомко Валентину Броніславовичу, жителю с. Медведеве, із земель запасу                   

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.41. Рабош Катерині Василівні, жительці смт Ємільчине, вул. Військова, 7 кв. 29, із земель 

запасу с. Медведеве орієнтовною площею 0,4000 га, в т.ч.: 0,4000 га – для ведення 

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

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.42. Івановій Олені Миколаївні, жительці м. Новоград-Волинський, вул. Толубко, 8 кв. 39, 

із земель запасу с. Кам’яногірка орієнтовною площею 0,2000 га, в т.ч.: 0,2000 га – для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах             

с. Кам’яногірка на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

1.43. Кос Діані Миколаївні, жительці с. Симони, вул. Молодіжна, 24, із земель запасу         

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.44. Бараннікову Петру Олексійовичу, жителю м. Новоград-Волинський,                         

вул. Леваневського, 4 кв. 9, із земель запасу с. Вірівка орієнтовною площею 2,0000 га, в т.ч.: 

2,0000 га – для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться 

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

Житомирської області. 

1.45. Залевському Миколі Петровичу, жителю с. Болярка,  вул. Лесі Українки, 21,                        

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

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

території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.46. Залевській Тетяні Петрівні, жительці с. Болярка,  вул. Садова, 2, із земель запасу                 

с. Болярка орієнтовною площею 2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.47. Порайко Юлії Леонідівні, жительці с. Кривотин,  вул. Б. Хмельницького, 36, із земель 

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

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

вул. Б. Хмельницького на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

1.48. Літвінчук Наталії Володимирівні, жительці м. Новоград-Волинський, вул. Івана 

Франка, 25 кв. 27, із земель запасу с. Старі Непізнаничі орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 

1,0000 га – для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться 

в межах с. Старі Непізнаничі на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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



- розроблені проєкти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення 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 проєктів  землеустрою щодо відведення з 

емельних ділянок для ведення особистого селянського господарства для передачі  

у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. не голосувала 

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 № 1188 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на  

місцевості), що передаються у 

власність громадянам для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 

 

Розглянувши звернення жителів с. Підлуби, с. Руденька, с. Миколаївка,                                 

смт Ємільчине, м. Біла Церква,  с. Середи, м. Житомир, с. Куліші, смт Яблунець, с. Малий 

Яблунець, с. Ярунь, с. Хащове Новомосковського району Дніпровської області, с. Стара 

Котельня Андрушівського району Житомирської області, с. Просіка,  с. Велика Цвіля,         

смт Городниця, про надання дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою 

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

передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,                                                                                                                           

свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.01.2021 року серія НМР 070658; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.11.2005 року серія ВСК 264833; 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 27.07.2019 року серія ННХ 316677; 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28.07.2021 року серія НРК 214838; 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 03.12.2020 року серія НМК 265921; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 01.07.2021 року серія НРЕ 141592;  

свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.02.2021 року серія НРК 696104; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 16.06.2021 року серія НРВ 106193; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 08.09.2020 року серія НМВ 590783; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 04.11.2020 року серія НМК 802530; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.07.2021 року серія НРВ 106299; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.10.2019 року серія НОВ 170038; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.07.2021 року серія НРК 214808; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 23.06.2021 року серія НРВ 106220; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.03.2019 року серія ННТ 739034; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.10.2019 року серія НОА 301599; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.10.2019 року серія НОА 301598; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 21.06.2019 року серія ННН 319627; 

керуючись  ст. 12, 78, 81, 86, 87, 88 Земельного кодексу України,  ст. 25, 28, 55 Закону 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», відповідно до п. 34 

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



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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

правил у сфері землеустрою, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва слідуючим громадянам:   

1.1. Омельченко Валентині Матвіївні, жительці с. Підлуби, вул. Зарічна, 25 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127216), загальною площею  

1,92 га, в тому числі: ділянка  № 1196  площею 1,44 га (рілля), ділянка  № 203  площею      

0,48 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Підлуби», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області,  за межами с. Підлуби. 

1.2. Піка Галині Григорівні, жительці с. Руденька, вул. Молодіжна, 11 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0314286), загальною площею  

7,8662 га, в тому числі: ділянка № 1 площею 3,1460 га (рілля), ділянка № 1 площею 4,4502 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Межиріччя», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  за 

межами  смт Ємільчине. 

1.3. Гошко Катерині Сергіївні, жительці с. Миколаївка, вул. Перемоги, 28 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127638), загальною площею  

4,6334 га, в тому числі: ділянка № 388 площею 3,1488 га (рілля), ділянка № 533 площею 

1,4846 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Комуніст», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області,  за межами  с. Миколаївка. 

1.4. Пилипчук Валентині Іванівні, жительці смт Ємільчине, пров. Богдана Хмельницького, 

14 (власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0125770), загальною 

площею  2,96 га, в тому числі: ділянка № 49 площею 2,28 га (рілля), ділянка № 1821 площею 

0,68 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області,  за межами  с. Середи. 

1.5. Волощуку Вадиму Івановичу, жителю м. Біла Церква,  вул. Шевченка, 103 кв. 69, 

Київської області (власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія                  

ЖТ № 0125050), загальною площею  2,48 га, в тому числі: ділянка  № 82  площею 1,56 га 

(рілля), ділянка  № 1213  площею 0,92 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП 

ім. Мічуріна, розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області,  за межами с. Середи. 

1.6. Волощуку Василю Миколайовичу, жителю с. Середи,  вул. Сербівська, 43  (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0125544), загальною площею  

2,97 га, в тому числі: ділянка  № 424  площею 1,78 га (рілля), ділянка  № 1308  площею      

1,19 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області,  за межами с. Середи. 

1.7. Волощуку Василю Миколайовичу, жителю с. Середи,  вул. Сербівська, 43  (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0125543), загальною площею  

3,14 га, в тому числі: ділянка  № 397  площею 1,95 га (рілля), ділянка  № 1307  площею      

1,19 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області,  за межами с. Середи. 



1.8. Туровській Галині Степанівні, жительці м. Житомир, вул. Мануїльського, 4 кв. 135 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121116), загальною 

площею  4,22 га, в тому числі: ділянка № 2/42 площею 2,59 га (рілля), ділянка № 1/1041 

площею 1,63 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Островського, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області,  за межами  с. Медведеве. 

1.9. Туровській Галині Степанівні, жительці м. Житомир, вул. Мануїльського, 4 кв. 135 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121117), загальною 

площею  4,18 га, в тому числі: ділянка № 11/8 площею 2,57 га (рілля), ділянка № 11/1009 

площею 1,61 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Островського, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області,  за межами  с. Медведеве. 

1.10. Мартиненко Людмилі Зотівні, жительці с. Куліші, пров. Польовий, 20 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0124859), загальною площею  

2,68 га, в тому числі: ділянка № 1072 площею 2,48 га (рілля), ділянка № 242 площею 0,20 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Шевченка, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  за 

межами  с. Куліші. 

1.11. Гриві Миколі Васильовичу, жителю смт Яблунець, вул. 1 Травня, 34 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0268451), загальною площею  

4,8450 га, в тому числі: ділянка № 70 площею 3,9950 га (рілля), ділянка № 70 площею 0,85 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами  с. Великий Яблунець. 

1.12. Мельник Дарині Володимирівні, жительці с. Малий Яблунець, вул. Яблунева, 25 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0268554), загальною 

площею  4,5486 га, в тому числі: ділянка № 57 площею 3,9229 га (рілля), ділянка № 57 

площею 0,6257 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, за межами с. Великий Яблунець. 

1.13. Адах Валентині Францівні, жительці с. Ярунь, вул. Шевченка, 12 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0129221), загальною площею  

3,77 га, в тому числі: ділянка № 43/156 площею 3,06 га (рілля), ділянка № 28/1229 площею 

0,71 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Березники», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, за межами с. Березники. 

1.14. Пилипчук Поліні Пилипівні, жительці с. Хащове, вул. Чапаєва, 17 кв. 9, 

Новомосковського району Дніпровської області (власниці сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія ЖТ № 002114), загальною площею  3,78 га, в тому числі: ділянка № 86 

площею 2,70 га (рілля), ділянка № 1023 площею 1,08 га (кормові), за рахунок земель 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Сергіївка. 

1.15. Ларіоновій Світлані Йосипівні, жительці с. Стара Котельня, вул. Гагаріна, 9, 

Андрушівського району Житомирської області (власниці сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія ЖТ № 002306), загальною площею  4,27 га, в тому числі: ділянка № 39/269 

площею 3,19 га (рілля), ділянка № 35/1205 площею 1,08 га (кормові), за рахунок земель 

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

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Сергіївка. 

1.16. Богдан Валентині Аркадіївні, жительці с. Просіка, вул. Зелена, 1 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0123092), загальною площею  

2,88 га, в тому числі: ділянка № 40 площею 2,28 га (рілля), ділянка № 1311 площею 0,60 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території 



Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами  с. Велика Цвіля. 

1.17. Будішевській Ганні Ільківні, жительці с. Велика Цвіля (власниці сертифіката на право 

на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0316036), загальною площею  3,38 га, в тому числі: 

ділянка № 32 площею 2,78 га (рілля), ділянка № 1281 площею 0,60 га (кормові), за рахунок 

земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами  с. Велика 

Цвіля. 

1.18. Спедчук Софії Григорівні, жительці с. Велика Цвіля (власниці сертифіката на право 

на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122231), загальною площею  3,17 га, в тому числі: 

ділянка № 704 площею 2,72 га (рілля), ділянка № 1647 площею 0,45 га (кормові), за рахунок 

земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами  с. Велика 

Цвіля. 

1.19. Лубчуку Петру Петровичу, жителю с. Велика Цвіля, пров. Шкільний, 7 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122373), загальною площею  

2,69 га, в тому числі: ділянка № 534 площею 2,39 га (рілля), ділянка № 1691 площею 0,30 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами с. Велика Цвіля. 

1.20. Яшину Володимиру Миколайовичу, жителю смт Городниця, пров. Нове життя, 12 кв. 

33 (власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122148), загальною 

площею  2,86 га, в тому числі: ділянка № 267 площею 2,40 га (рілля), ділянка № 1442 

площею 0,46 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

2. Рекомендувати вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення  технічних  документацій  із землеустрою   щодо встановлення 

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

землеустрою  згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

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

3. Термін дії даного рішення 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 технічних документацій  із землеустрою  

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

що передаються у власність громадянам для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1189 
 

Про надання дозволу на 

розроблення проектів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для індивідуального садівництва 

для передачі у власність 

громадянам 

 

 

            Розглянувши звернення  жителів смт Ємільчине, с. Здоровець, с. Запруда, про надання 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

індивідуального садівництва для передачі у власність, керуючись ст. 12, 19, 35, 78, 81, 116, 

118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

самоврядування в Україні», 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  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

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

межах населених пунктів Ємільчинської селищної ради для індивідуального садівництва у 

власність слідуючим громадянам: 

1.1. Островському Василю Антоновичу, жителю смт Ємільчине, вул. Пушкіна, 10, із 

земель резерву смт Ємільчине орієнтовною площею 0,1200 га, в т.ч.: 0,1200 га – для 

індивідуального садівництва, що розташована  в межах  населеного пункту смт Ємільчине по 

вул. Пушкіна на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

1.2. Горейчуку Георгію Борисовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Вишнева, 41, із земель 

резерву с. Здоровець  орієнтовною площею 0,1200 га, в т.ч.: 0,1200 га – для індивідуального 

садівництва, що розташована  в межах  населеного пункту с. Здоровець  по вул. Лесі 

Українки на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

1.3. Демченко Петру Васильовичу, жителю с. Здоровець, вул. Лесі Українки, 44, із земель 

резерву с. Здоровець  орієнтовною площею 0,1200 га, в т.ч.: 0,1200 га – для індивідуального 

садівництва, що розташована  в межах  населеного пункту с. Здоровець  по вул. Лесі 

Українки на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

1.4. Яковенко Олександру Івановичу, жителю с. Запруда, вул. Центральна, 24, із земель 

резерву с. Сергіївка орієнтовною площею 0,1200 га, в т.ч.: 0,1200 га – для індивідуального 



садівництва, що розташована  в межах  населеного пункту с. Сергіївка на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проекти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення 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 проектів  землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок для індивідуального садівництва для передачі  

у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1190 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності  

Ємільчинської селищної ради (за 

межами смт Ємільчине) зі зміною їх 

цільового призначення для передачі 

у власність громадянам – учасникам 

бойових дій для індивідуального 

садівництва 

 

Розглянувши рішення 22 сесії  VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

31.03.2020 року «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених пунктів Ємільчинської селищної ради (землі запасу)», 

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

власності (на 68 (шістдесят вісім) окремих земельних ділянок, цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), які знаходяться за межами смт Ємільчине), звернення громадян 

– учасників бойових дій,  керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 35, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

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

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

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

правил  у сфері землеустрою,  проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області (за межами смт Ємільчине) зі зміною їх цільового призначення із 

«Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на землі  «Для 

індивідуального садівництва» (код  КВЦПЗ - 01.05) для передачі у власність громадянам – 

учасникам бойових дій, вказаних в додатку №1. 

2. Громадянам, вказаним в додатку №1: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення 8 сесії VIIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

15.09.2021 року № 1190 

 

СПИСОК 

громадян – учасників бойових дій, яким надається дозвіл на розроблення  

проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 

власності  Ємільчинської селищної ради (за межами смт Ємільчине) зі зміною 

 їх цільового призначення для передачі у власність для індивідуального садівництва. 

 

№  

п/п 
Кадастровий номер Площа, га 

ПІБ   

учасника бойових дій 

1 1821755100:06:000:0508 0,12 Бацюн Володимир Петрович 

2 1821755100:06:000:0512 0,12 Лазарев Олександр Олександрович 

3 1821755100:06:000:0563 0,12 Борса Василь Васильович 

4 1821755100:06:000:0567 0,12 Ковичка Микола Володимирович 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради  

(за межами смт Ємільчине) зі зміною їх цільового призначення для передачі у власність 

громадянам – учасникам бойових дій для індивідуального садівництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. не голосував 

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 № 1191 

 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності  

Ємільчинської селищної ради (за 

межами населених пунктів) зі зміною 

їх цільового призначення для 

передачі у власність громадянам для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

 

 Розглянувши звернення жителів с. Горбове, м. Кременчук Полтавської області,             

с. Болярка, с. Підлуби, с. Куліші, с. Заровенка, м. Коростень, смт Ємільчине, с. Середи,  

Садки, про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

населених пунктів) для передачі у власність, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 

121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, п. 24 Перехідних положень Земельного 

кодексу України із змінами, внесеними згідно із Законом України №1423-ІХ від 28.04.2021 

року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин», ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

землеустрій», беручи до уваги рішення 8 сесії VIІI скликання від 15.09.2021 року №1001 

«Про скасування  рішень  Ємільчинської селищної ради», 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  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області (за межами населених пунктів) зі зміною їх цільового призначення для 

передачі у власність слідуючим громадянам: 

1.1. Євтушок Катерині Михайлівні, жительці с. Горбове, вул. Шевченка, 32, площею 

1,2000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0171), зі зміною її цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Здоровець. 



1.2. Пономаренко Наталії Василівні, жительці м. Кременчук, пров. О. Кошового, 5 кв. 23, 

Полтавської області, орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської 

селищної ради (кадастровий номер 1821755100:03:000:0257), зі зміною її цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка 

знаходиться за межами  смт Ємільчине. 

1.3. Кравченко Анатолію Олександровичу, жителю с. Болярка, вул. Садова, 6, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами с. Болярка. 

1.4. Підмогильному Віктору Володимировичу, жителю с. Підлуби, вул. Шевченка, 42, 

орієнтовною площею 1,4000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Підлуби. 

1.5. Маркевичу Анатолію Володимировичу, жителю с. Куліші, вул. Яблунівіська, 6,  

орієнтовною площею 0,5000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Куліші. 

1.6. Омел’янчуку Сергію Григоровичу, жителю с. Заровенка, вул. Скидана, 13, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель резервного фонду Ємільчинської селищної ради, зі 

зміною її цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  

КВЦПЗ 16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Куліші. 

1.7. Лубчуку Олександру миколайовичу (учаснику АТО), жителю  м. Коростень,                  

вул. 1 Травня, 35 кв. 9, орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської 

селищної ради, зі зміною її цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  

КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Велика Цвіля. 

1.8. Горбатому Андрію Руслановичу (учаснику АТО), жителю смт Ємільчине,                 

вул. Військова, 3 кв. 19, орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської 

селищної ради, зі зміною її цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  

КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Середи. 

1.9. Волощуку Вадиму Олександровичу, жителю с. Середи, орієнтовною площею              

2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її цільового призначення 

із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на «Для ведення 

особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка знаходиться 

за межами  с. Середи. 

1.10. Волощуку Олександру Олександровичу, жителю с. Середи, вул. Кулішівська, 30, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 



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

16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Середи. 

1.11. Ювхимович Лілії Володимирівні, жительці с. Середи, вул. Сербівська, 91, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Середи. 

1.12. Нагорному Денису Михайловичу, жителю с. Садки, вул. Центральна, 4, орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка 

знаходиться за межами  с. Середи. 

1.13. Нагорній Людмилі Володимирівні, жительці с. Садки, вул. Центральна, 4, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Середи. 

1.14. Волощук Ірині Василівні, жительці м. Буча, вул. Гмирі Бориса, 11/5 кв. 275, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Середи. 

1.15. Висоцькому Олексію Йосиповичу, жителю смт Ємільчине, вул. Військова, 2 кв. 1, 

орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). 

Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Медведеве. 

2. Вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення 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 проектів  землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради  

(за межами населених пунктів) зі зміною їх цільового призначення для передачі  

у власність громадянам для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. не голосувала 

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 № 1192 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Коваленко Сергію Івановичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Коваленко Сергія Івановича, жителя м. Київ,                   

вул. Милославська, 8 кв. 58, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Хутір-Мокляки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Коваленко Сергію Івановичу, жителю м. Київ,  вул. Милославська,  

8 кв. 58, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,5000 га 

(кадастровий номер: 1821783400:03:000:0551) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Хутір-Мокляки Кулішівського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Коваленко Сергію Івановичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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  

земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради  

зі зміною цільового призначення для передачі у власність  

гр. Коваленко Сергію Івановичу для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1193 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ширмі Галині Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Ширми Галини Миколаївни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Короленка, 22, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ширмі Галині Миколаївні, жительці смт Ємільчине, вул. Короленка, 

22, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,8484 га 

(кадастровий номер: 1821783400:03:000:0557) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Нараївка Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ширмі Галині Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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  

земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради  

зі зміною цільового призначення для передачі у власність гр. Ширмі Галині Миколаївні  

для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1194 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Недаєвій Світлані Василівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Недаєвої Світлани Василівни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Ватутіна, 5 кв. 5, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Недаєвій Світлані Василівні, жительці смт Ємільчине,                     

вул. Ватутіна, 5 кв. 5, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,8484 га (кадастровий номер: 1821783400:03:000:0558) із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Нараївка Кулішівського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Недаєвій Світлані Василівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Недаєвій Світлані Василівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1195 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Недаєву Роману Миколайовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Недаєва Романа Миколайовича, жителя смт Ємільчине, 

вул. Ватутіна, 5 кв. 5, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Недаєву Роману Миколайовичу, жителю смт Ємільчине,                     

вул. Ватутіна, 5 кв. 5, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,8484 га (кадастровий номер: 1821783400:03:000:0559) із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Нараївка Кулішівського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Недаєву Роману Миколайовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Недаєву Роману Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1196 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Помінчук Ірині Олександрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Помінчук Ірини Олександрівни, жительки смт Ємільчине, 

пров. Кутузова, 11, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Помінчук Ірині Олександрівні, жительці смт Ємільчине,                     

пров. Кутузова, 11, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,8484 га (кадастровий номер: 1821783400:03:000:0553) із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Нараївка Кулішівського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Помінчук Ірині Олександрівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Помінчук Ірині Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1197 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Яценко Василю Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Яценко Василя Петровича, жителя с. Підлуби,                           

вул. Шевченка, 16, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Яценко Василю Петровичу, жителю с. Підлуби,  вул. Шевченка, 16, 

на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,8484 га 

(кадастровий номер: 1821783400:03:000:0556) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Нараївка Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Яценко Василю Петровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Яценко Василю Петровичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1198 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ліберді Владиславу 

Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Ліберди Владислава Олександровича, жителя                          

смт Ємільчине, вул. Військова, 1 кв. 15, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Ліберді Владиславу Олександровичу, жителю смт Ємільчине,        

вул. Військова, 1 кв. 15, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,8484 га (кадастровий номер: 1821783400:03:000:0555) із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Нараївка Кулішівського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ліберді Владиславу Олександровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Ліберді Владиславу Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. не голосувала 

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 № 1199 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ліберді Тетяні Анатоліївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Ліберди Тетяни Анатоліївни, жительки  смт Ємільчине,           

вул. Військова, 1 кв. 15, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ліберді Тетяні Анатоліївні, жителю смт Ємільчине, вул. Військова, 

1 кв. 15, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,8484 га 

(кадастровий номер: 1821783400:03:000:0554) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Нараївка Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ліберді Тетяні Анатоліївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Ліберді Тетяні Анатоліївні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. не голосувала 

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 № 1200 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шахно Ірині Володимирівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Шахно Ірини Володимирівни, жительки м. Київ,                        

вул. Антоновича, 88 кв. 14, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126  

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шахно Ірині Володимирівні, жительці м. Київ, вул. Антоновича, 88 

кв. 14, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9923 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Шахно Ірині Володимирівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Шахно Ірині Володимирівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. не голлосував 

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 № 1201 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шахно Максиму Мойсейовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Шахно Максима Мойсейовича, жителя м. Київ,                        

вул. Антоновича, 88 кв. 14, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126  

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шахно Максиму Мойсейовичу, жителю м. Київ, вул. Антоновича, 

88 кв. 14, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9923 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Шахно Максиму Мойсейовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Шахно Максиму Мойсейовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. не голлосував 

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 № 1202 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Жабровцю Ігору Михайловичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Жабровця Ігора Михайловича (учасника бойових дій), 

жителя м. Житомир, просп. Миру, 39 в/ч А0281, про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Жабровцю Ігору Михайловичу, жителю м. Житомир, просп. Миру, 

39 в/ч А0281, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9923 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Жабровцю Ігору Михайловичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Жабровцю Ігору Михайловичу (учаснику бойових 

дій) для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1203 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Жабровець Марині Володимирівні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Жабровець Марини Володимирівни, жительки                   

м. Житомир, просп. Миру, 39 в/ч А0281, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Жабровець Марині Володимирівні, жительці м. Житомир,                 

просп. Миру, 39 в/ч А0281, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,9923 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  

КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 

01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Жабровець Марині Володимирівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Жабровець Марині Володимирівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1204 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сокирко Сергію Михайловичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Сокирко Сергія Михайловича (учасника бойових дій), 

жителя м. Київ, вул. Фучика Юліуса, 5 А, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Сокирко Сергію Михайловичу, жителю м. Київ, вул. Фучика 

Юліуса, 5 А, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9923 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Сокирко Сергію Михайловичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Сокирко Сергію Михайловичу (учаснику бойових 

дій) для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1205 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сокирко Ганні Вікторівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Сокирко Ганни Вікторівни, жительки м. Київ, вул. Фучика 

Юліуса, 5 А, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126  Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Сокирко Ганні Вікторівні, жителю м. Київ, вул. Фучика Юліуса, 5 

А, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9923 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Сокирко Ганні Вікторівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Сокирко Ганні Вікторівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1206 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Метельському Анатолію 

Францовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Метельського Анатолія Францовича, жителя                          

смт Ємільчине, вул. Військова, 5 кв. 45, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Метельському Анатолію Францовичу, жителю смт Ємільчине,        

вул. Військова, 5 кв. 45, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Метельському Анатолію Францовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Метельському Анатолію Францовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1207 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Метельській Ганні Іванівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Метельської Ганни Іванівни, жительки смт Ємільчине, 

вул. Військова, 5 кв. 45, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Метельській Ганні Іванівні, жительці смт Ємільчине,                       

вул. Військова, 5 кв. 45, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Метельській Ганні Іванівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Метельській Ганні Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1208 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Метельській Вікторії Анатоліївні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Метельської Вікторії Анатоліївни, жительки                              

смт Ємільчине, вул. Військова, 5 кв. 45, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Метельській Вікторії Анатоліївні, жительці смт Ємільчине,                       

вул. Військова, 5 кв. 45, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Метельській Вікторії Анатоліївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Метельській Вікторії Анатоліївні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1209 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Метельській Катерині Анатоліївні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Метельської Катерини Анатоліївни, жительки                              

смт Ємільчине, вул. Військова, 5 кв. 45, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Метельській Катерині Анатоліївні, жительці смт Ємільчине,                       

вул. Військова, 5 кв. 45, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Метельській Катерині Анатоліївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Метельській Катерині Анатоліївні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1210 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Філоненко Федору Михайловичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Філоненко Федора Михайловича, жителя                          

смт Ємільчине, вул. Ломоносова, 6, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Філоненко Федору Михайловичу, жителю смт Ємільчине,                       

вул. Ломоносова, 6, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Філоненко Федору Михайловичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Філоненко Федору Михайловичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. не голосував 

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 № 1211 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Філоненко Антоніні Францівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Філоненко Антоніни Францівни, жительки                          

смт Ємільчине, вул. Ломоносова, 6, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Філоненко Антоніні Францівні, жителю смт Ємільчине,                       

вул. Ломоносова, 6, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Філоненко Антоніні Францівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Філоненко Антоніні Францівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. не голосував 

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 № 1212 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Філоненко Сергію Федоровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Філоненко Сергія Федоровича, жителя м. Овруч,             

вул. Б. Хмельницького, 27, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Філоненко Сергію Федоровичу, жителю м. Овруч,                                

вул. Б. Хмельницького, 27, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів,                 

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

ділянки площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі 

зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Філоненко Сергію Федоровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Філоненко Сергію Федоровичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. не голосував 

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 № 1213 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Філоненко Наталії Юріївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Філоненко Наталії Юріївни, жительки м. Овруч,             

вул. Б. Хмельницького, 27, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Філоненко Наталії Юріївні, жительці м. Овруч,                                

вул. Б. Хмельницького, 27, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів,                 

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

ділянки площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі 

зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Філоненко Наталії Юріївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Філоненко Наталії Юріївні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. не голосував 

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 № 1214 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Прокопову Юрію Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Прокопова Юрія Петровича, жителя  смт Ємільчине,              

вул. Військова, 6 кв. 13, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Прокопову Юрію Петровичу, жителю смт Ємільчине,                       

вул. Військова, 6 кв. 13, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Прокопову Юрію Петровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Прокопову Юрію Петровичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1215 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Прокоповій Наталії Степанівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Прокопової Наталії Степанівни, жительки  с. Станишівка,              

вул. Прибережна, 22, Житомирського району Житомирської області, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Нараївка) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 

118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Прокоповій Наталії Степанівні, жительці с. Станишівка,                            

вул. Прибережна, 22, Житомирського району Житомирської області, на розроблення з 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7770 га із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу 

(земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Прокоповій Наталії Степанівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Прокоповій Наталії Степанівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1216 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Гунько Михайлу Васильовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гунько Михайла Васильовича, жителя  с. Хутір-Мокляки,              

вул. Шевченка, 30, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нараївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Гунько Михайлу Васильовичу, жителю с. Хутір-Мокляки,              

вул. Шевченка, 30, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7770 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Нараївка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Гунько Михайлу Васильовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Гунько Михайлу Васильовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1217 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Козюну Святославу Григоровичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Козюна Святослава Григоровича, жителя  смт Ємільчине,              

вул. Незалежності, 38, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Покощеве) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Козюну Святославу Григоровичу, жителю смт Ємільчине,                       

вул. Незалежності, 38, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,9711 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Покощеве Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Козюну Святославу Григоровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Козюну Святославу Григоровичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова не голосував 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 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 № 1218 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Козюн Наталії Петрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Козюн Наталії Петрівни, жительки смт Ємільчине,              

вул. Незалежності, 38, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Покощеве) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Козюн Наталії Петрівні, жителю смт Ємільчине, вул. Незалежності, 

38, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,9711 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Покощеве Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Козюн Наталії Петрівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Козюн Наталії Петрівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова не голосував 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 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 № 1219 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Гаращуку Олександру Вікторовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гаращука Олександра Вікторовича, жителя м. Овруч,      

вул. Нагорянська, 8 А, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Королівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Гаращуку Олександру Вікторовичу, жителю м. Овруч,                     

вул. Нагорянська, 8 А, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5342 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Королівка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Гаращуку Олександру Вікторовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Гаращуку Олександру Вікторовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1220 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Палько Роману Ярославовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Палько Романа Ярославовича, жителя с. Горбове,                  

вул. Горького, 4, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Королівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Палько Роману Ярославовичу, жителю с. Горбове, вул. Горького, 4, 

на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,5342 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Королівка Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Палько Роману Ярославовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Палько Роману Ярославовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1221 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Левченко Миколі Олександровичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Левченко Миколи Олександровича, жителя                              

смт Ємільчине, вул. Горького, 12 кв. 9, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Королівка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Левченко Миколі Олександровичу, жителю смт Ємільчине,               

вул. Горького, 12 кв. 9, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5342 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Королівка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Левченко Миколі Олександровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Левченко Миколі Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1222 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Мельник Олені Михайлівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Мельник Олени Михайлівни, жительки  с. Паранине, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Паранине) для 

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

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Мельник Олені Михайлівні, жительці с. Паранине, на розроблення з 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га (кадастровий номер: 

1821783600:01:000:0291) із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі 

зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Паранине 

Малоглумчанського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Мельник Олені Михайлівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Мельник Олені Михайлівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. не голосував 

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 № 1223 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Мельник Теклі Лаврентіївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Мельник Теклі Лаврентіївни, жительки  с. Рудня-

Іванівська, вул. Садова, 3, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Паранине) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Мельник Теклі Лаврентіївні, жительці с. Рудня-Іванівська,                   

вул. Садова, 3, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0292) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Паранине Малоглумчанського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Мельник Теклі Лаврентіївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Мельник Теклі Лаврентіївні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. не голосував 

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 № 1224 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Мельнику Олександру 

Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Мельника Олександра Сергійовича, жителя  с. Рудня-

Іванівська, вул. Садова, 3, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Паранине) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Мельнику Олександру Сергійовичу, жителя с. Рудня-Іванівська,                   

вул. Садова, 3, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0293) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Паранине Малоглумчанського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Мельнику Олександру Сергійовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Мельнику Олександру Сергійовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. не голосував 

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 № 1225 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Мельник Єлизавети Олександрівни, жительки  с. Рудня-

Іванівська, вул. Садова, 5, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Паранине) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні, жительці с. Рудня-Іванівська,                   

вул. Садова, 5, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0294) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Паранине Малоглумчанського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Мельник Єлизаветі Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. не голосував 

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 № 1226 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сорока Вікторії Олександрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Сорока Вікторії Олександрівни, жительки  с. Паранине, 

вул. Заводська, 52, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Паранине) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Сорока Вікторії Олександрівні, жительці с. Паранине,                            

вул. Заводська, 52, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  

у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0295) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Паранине Малоглумчанського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Сорока Вікторії Олександрівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Сорока Вікторії Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. не голосував 

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 № 1227 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Серпутько Михайлу 

Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Серпутько Михайла Олександровича, жителя  с. Паранине, 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами                       

с. Паранине) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Серпутько Михайлу Олександровичу, жителю с. Паранине,                            

на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га 

(кадастровий номер: 1821783600:01:000:0296) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Паранине Малоглумчанського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Серпутько Михайлу Олександровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Серпутько Михайлу Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. не голосував 

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 № 1228 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Серпутько Галині Георгіївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Серпутько Галини Георгіївни, жительки  с. Паранине,            

вул. Заводська, 24, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Паранине) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Серпутько Галині Георгіївні, жительці с. Паранине,                            

вул. Заводська, 24, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  

у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2,0000 га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0297) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Паранине Малоглумчанського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Серпутько Галині Георгіївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Серпутько Галині Георгіївні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. не голосував 

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 № 1229 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ширмі Миколі Васильовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Ширми Миколи Васильовича, жителя  с. Паранине, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Паранине) для 

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

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ширмі Миколі Васильовичу, жителю с. Паранине,                            

на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га 

(кадастровий номер: 1821783600:01:000:0298) із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

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

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Паранине Малоглумчанського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ширмі Миколі Васильовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Ширмі Миколі Васильовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. не голосував 

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 № 1230 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Дідусу Григорію Васильовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Дідуса Григорія Васильовича, жителя с. Рудня-Іванівська, 

вул. Зарічна, 25, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Рудня-Іванівська) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Дідусу Григорію Васильовичу, жителю с. Рудня-Іванівська,                   

вул. Зарічна, 25, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,5423 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі 

у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Рудня-Іванівська Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Дідусу Григорію Васильовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Дідусу Григорію Васильовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1231 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Грабовській Галині Павлівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Грабовської Галини Павлівни, жительки с. Аполлонівка, 

вул. Центральна, 28, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Аполлонівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Грабовській Галині Павлівні, жительці с. Аполлонівка,                           

вул. Центральна, 28, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Аполлонівка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Грабовській Галині Павлівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Грабовській Галині Павлівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1232 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Яворській Тетяні Іванівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Яворської Тетяни Іванівни, жительки с. Степанівка,      

вул. Рад, 28, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Степанівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Яворській Тетяні Іванівні, жительці с. Степанівка, вул. Рад, 28, на 

розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою,  

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Степанівка Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Яворській Тетяні Іванівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Яворській Тетяні Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1233 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сорочинському Івану 

Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сорочинського Івана Володимировича, жителя  с. Садки,      

вул. Садова, 6, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Садки) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Сорочинському Івану Володимировичу, жителю с. Садки,                       

вул. Садова, 6, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі 

у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами Садки Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Сорочинському Івану Володимировичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Сорочинському Івану Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1234 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Весельській Софії Станіславівні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Весельської Софії Станіславівни, жительки с. Великий 

Яблунець, вул. Сергія Кемського, 57, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 

118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Весельській Софії Станіславівні, жительці с. Великий Яблунець, 

вул. Сергія Кемського, 57, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Весельській Софії Станіславівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Весельській Софії Станіславівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1235 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Дмитренко Тетяні Михайлівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Дмитренко Тетяни Михайлівни, жительки с. Великий 

Яблунець, вул. Сергія Кемського, 57, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 

118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Дмитренко Тетяні Михайлівні, жительці с. Великий Яблунець,              

вул. Сергія Кемського, 57, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Дмитренко Тетяні Михайлівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 

земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі 

зміною цільового призначення для передачі у власність гр. Дмитренко Тетяні 

Михайлівні для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1236 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шубській Лесі Сергіївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шубської Лесі Сергіївни, жительки с. Великий Яблунець, 

пров. Молодіжний, 1, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

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

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шубській Лесі Сергіївні, жительці с. Великий Яблунець,             

пров. Молодіжний, 1, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Шубській Лесі Сергіївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Шубській Лесі Сергіївні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1237 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Кучер Олені Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кучер Олени Миколаївни, жительки с. Великий Яблунець, 

пров. Молодіжний, 1, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

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

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Кучер Олені Миколаївні, жительці с. Великий Яблунець,             

пров. Молодіжний, 1, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Кучер Олені Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Кучер Олені Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1238 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Кучеру Анатолію Миколайовичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кучера Анатолія Миколайовича (учасника бойових дій), 

жителя смт Яблунець, ІІ провулок 1 Травня, 8, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 

118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Кучеру Анатолію Миколайовичу, жителю смт Яблунець,                         

ІІ провулок 1 Травня, 8, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Кучеру Анатолію Миколайовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Кучеру Анатолію Миколайовичу (учаснику 

бойових дій) для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1239 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шубському Володимиру Івановичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шубського Володимира Івановича, жителя с. Неділище,               

вул. Пасічна, 22, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шубському Володимиру Івановичу, жителю с. Неділище,               

вул. Пасічна, 22, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  

у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі 

у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Шубському Володимиру Івановичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Шубському Володимиру Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1240 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Рябичу Олександру Віталійовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Рябича Олександра Віталійовича, жителя с. Великий 

Яблунець, вул. Сергія Кемського, 50 кв. 2, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 

118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Рябичу Олександру Віталійовичу, жительці с. Великий Яблунець,             

вул. Сергія Кемського, 50 кв. 2, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

ділянки площею 1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі 

зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Рябичу Олександру Віталійовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Рябичу Олександру Віталійовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1241 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Рябичу Олександру Івановичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Рябича Олександра Івановича, жителя с. Великий 

Яблунець, вул. Сергія Кемського, 50 кв. 1, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 

118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Рябичу Олександру Івановичу, жительці с. Великий Яблунець,             

вул. Сергія Кемського, 50 кв. 1, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

ділянки площею 1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі 

зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Рябичу Олександру Івановичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Рябичу Олександру Івановичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1242 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Кемській Анні Іванівні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кемської Анни Іванівни, жительки с. Великий Яблунець, 

вул. Садова, 34, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Кемській Анні Іванівні, жительці с. Великий Яблунець, вул. Садова, 

34, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,3636 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Кемській Анні Іванівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Кемській Анні Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1243 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Кемському Олександру 

Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кемського Олександра Володимировича, жителя                

с. Великий Яблунець, вул. Барилюка, 6, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 

118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Кемському Олександру Володимировичу, жительці с. Великий 

Яблунець,  вул Барилюка, 6, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

ділянки площею 1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі 

зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Кемському Олександру Володимировичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Кемському Олександру Володимировичу для 

ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1244 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Кудринській Лілії Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кудринської Лілії Миколаївни, жительки с. Великий 

Яблунець, вул. Зелена, 37, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

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

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Кудринській Лілії Миколаївні, жительці с. Великий Яблунець,             

вул. Зелена, 37, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,3636 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі 

у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Кудринській Лілії Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Кудринській Лілії Миколаївні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1245 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Висоцькій Яні Валентинівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Висоцької Яни Валентинівни, жительки смт Ємільчине,      

вул. Військова, 2 кв. 1, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Медведеве) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Висоцькій Яні Валентинівні, жительці смт Ємільчине,                           

вул. Військова, 2 кв. 1, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Медведеве Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Висоцькій Яні Валентинівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Висоцькій Яні Валентинівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1246 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ваховському Івану Леонідовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ваховського Івана Леонідовича, жителя с. Медведеве,      

вул. Центральна, 93, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Медведеве) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ваховському Івану Леонідовичу, жителю с. Медведеве,                         

вул. Центральна, 93, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,8538 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі резервного фонду»  (код  КВЦПЗ - 17.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Медведеве Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Ваховському Івану Леонідовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Ваховському Івану Леонідовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1247 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Дмитренко Дмитру Валентиновичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Дмитренко Дмитра Валентиновича, жителя с. Медведеве,      

вул. Центральна, 92, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Медведеве) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Дмитренко Дмитру Валентиновичу, жителю с. Медведеве,                         

вул. Центральна, 92, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,8538 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі резервного фонду»  (код  КВЦПЗ - 17.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Медведеве Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Дмитренко Дмитру Валентиновичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Дмитренко Дмитру Валентиновичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1248 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Граб Людмилі Валентинівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Граб Людмили Валентинівни, жительки с. Медведеве,      

вул. Центральна, 92, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Медведеве) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Граб Людмилі Валентинівні, жительці с. Медведеве,                         

вул. Центральна, 92, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,8538 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі резервного фонду»  (код  КВЦПЗ - 17.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Медведеве Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Граб Людмилі Валентинівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Граб Людмилі Валентинівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1249 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Омельченко Яні Петрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Омельченко Яни Петрівни, жительки с. Медведеве,        

вул. Центральна, 9, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Медведеве) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Омельченко Яні Петрівні, жительці с. Медведеве,  вул. Центральна, 

9, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,8538 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі резервного фонду»  (код  КВЦПЗ - 17.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Медведеве Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Омельченко Яні Петрівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Омельченко Яні Петрівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1250 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Карімовій Дарині Петрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Карімової Дарини Петрівни, жительки с. Здоровець,      

вул. Лесі Українки, 44, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Карімовій Дарині Петрівні, жительці с. Здоровець, вул. Лесі 

Українки, 44, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Карімовій Дарині Петрівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Карімовій Дарині Петрівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1251 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Карімову Олегу Остоновичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Карімова Олега Остоновича, жителя с. Підруддя,            

вул. Миру, 9, Овруцького району, Житомирської області, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Здоровець) для передачі у власність 

для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 

116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Карімову Олегу Остоновичу, жителю с. Підруддя, вул. Миру, 9, 

Овруцького району, Житомирської області, на розроблення з урахуванням вимог державних 

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

земельної ділянки площею 1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі 

у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Карімову Олегу Остоновичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Карімову Олегу Остоновичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1252 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Скаковській Ользі Володимирівні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Скаковської Ольги Володимирівни, жительки с. Підлуби, 

вул. Садова, 17, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Скаковській Ользі Володимирівні, жительці с. Підлуби, вул. Садова, 

17, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Скаковській Ользі Володимирівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Скаковській Ользі Володимирівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. не голосував 

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 № 1253 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Лугині Ірині Володимирівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лугини Ірини Володимирівни, жительки смт Ємільчине, 

пров. Шевченка, 22, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Лугині Ірині Володимирівні, жительці смт Ємільчине,                  

пров. Шевченка, 22, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення 

особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. 

Земельна ділянка знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Лугині Ірині Володимирівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Лугині Ірині Володимирівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. не голосував 

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 № 1254 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сейко Петру Адамовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сейко Петра Адамовича, жителя смт Ємільчине,           

пров. Шевченка, 5, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Сейко Петру Адамовичу, жителю смт Ємільчине, пров. Шевченка, 

5, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Сейко Петру Адамовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Сейко Петру Адамовичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. не голосував 

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 № 1255 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Пастухову Ігорю Івановичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Пастухова Ігоря Івановича, жителя м. Бердичів,               

вул. Ю. Панасюка, 31, Житомирської області, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

1. Надати дозвіл гр. Пастухову Ігорю Івановичу, жителю м. Бердичів, вул. Ю. Панасюка, 

31, Житомирської області, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм 

і правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення 

особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. 

Земельна ділянка знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району 

Житомирськоїобласті. 

2. Гр. Пастухову Ігорю Івановичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Пастухову Ігорю Івановичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. не голосував 

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 № 1256 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Авраменку Богдану 

Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Авраменко Богдана Володимировича, жителя м. Київ,         

вул. Бурмистенка, 4 (гуртожиток), про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Авраменку Богдану Володимировичу, жителю жителя м. Київ,           

вул. Бурмистенка, 4 (гуртожиток), на розроблення з урахуванням вимог державних 

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

земельної ділянки площею 1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на 

землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі 

у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Авраменку Богдану Володимировичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Авраменку Богдану Володимировичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1257 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Парфенюк Аліні Володимирівні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Парфенюк Аліни Володимирівни, жительки                     

смт Ємільчине, вул. Весняна, 7, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Парфенюк Аліні Володимирівні, жительці смт Ємільчине,                    

вул. Весняна, 7, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Парфенюк Аліні Володимирівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Парфенюк Аліні Володимирівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1258 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Солоп Альоні Володимирівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Солоп Альони Володимирівни, жительки м. Київ,                      

вул. Бориспільська, 27-А кв. 114, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Солоп Альоні Володимирівні, жительці м. Київ, вул. Бориспільська,  

27-А кв. 114, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Солоп Альоні Володимирівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Солоп Альоні Володимирівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1259 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Дорош Марині Якимівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Дорош Марини Якимівни, жительки с. Здоровець,                 

вул. Лесі Українки, 31-А, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Дорош Марині Якимівні, жительці с. Здоровець, вул. Лесі Українки,  

31-А, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Дорош Марині Якимівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Дорош Марині Якимівні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1260 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Чиж Світлані Олександрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Чиж Світлани Олександрівни, жительки с. Горбове,              

вул. Горького, 10, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Чиж Світлані Олександрівні, жительці с. Горбове, вул. Горького, 10, 

на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Чиж Світлані Олександрівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін діїданого 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Чиж Світлані Олександрівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1261 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Окрут Ірині Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Окрут Ірини Миколаївни, жительки с. Горбове, вул. Лесі 

Українки, 14, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Окрут Ірині Миколаївні, жительці с. Горбове, вул. Лесі Українки, 

14, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення 

із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Окрут Ірині Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін діїданого 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Окрут Ірині Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1262 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Кочин Наталії Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кочин Наталії Миколаївни, жительки с. Горбове,            

вул. Гагаріна, 25, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Кочин Наталії Миколаївні, жительці с. Горбове, вул. Гагаріна, 25, на 

розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою,  

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Кочин Наталії Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Кочин Наталії Миколаївні для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1263 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Голяці Анастасії Анатоліївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Голяки Анастасії Анатоліївни, жительки с. Горбове,           

вул. Лесі Українки, 6, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Голяці Анастасії Анатоліївні, жительці с. Горбове, вул. Лесі 

Українки, 6, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Голяці Анастасії Анатоліївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішенн япокласти 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Голяці Анастасії Анатоліївні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1264 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Білому Василю Якимовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Білого Василя Якимовича, жителя с. Здоровець, вул. Лесі 

Українки, 18-А, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

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

відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Білому Василю Якимовичу, жителю с. Здоровець, вул. Лесі 

Українки, 18-А, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Білому Василю Якимовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Білому Василю Якимовичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1265 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Дорошу Роману Борисовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Дороша Романа Борисовича, жителя с. Здоровець, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Здоровець) для 

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

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Дорошу Роману Борисовичу, жителю с. Здоровець, на розроблення з 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу»  

(код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  

КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами                      

с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирськоїобласті. 

2. Гр. Дорошу Роману Борисовичу: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Дорошу Роману Борисовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1266 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сауху Андрію Сергійовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сауха Андрія Сергійовича, жителя с. Горбове, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Здоровець) для 

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

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Сауху Андрію Сергійовичу, жителю с. Горбове, на розроблення з 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу»  

(код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  

КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами                         

с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирськоїобласті. 

2. Гр. Сауху Андрію Сергійовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Сауху Андрію Сергійовичу для ведення особистого 

селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1267 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сидорчуку Віктору Миколайовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сидорчука Віктора Миколайовича, жителя с. Горбове, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Здоровець) для 

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

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Сидорчуку Віктору Миколайовичу, жителю с. Горбове, на 

розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою,  

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,7861 га із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться 

за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирськоїобласті. 

2. Гр. Сидорчуку Віктору Миколайовичу: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Сидорчуку Віктору Миколайовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1268 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Чижу Віктору Анатолійовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Чижа Віктора Анатолійовича, жителя с. Кам’яногірка,  

вул. Центральна, 32, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Чижу Віктору Анатолійовичу, жителю с. Кам’яногірка,                           

вул. Центральна, 32,  на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення 

особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. 

Земельна ділянка знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Чижу Віктору Анатолійовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Чижу Віктору Анатолійовичу для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня 2021 р.   смт Ємільчине № 1269 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Голяці Анастасії Анатоліївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Голяки Анастасії Анатоліївни, жительки с. Горбове,           

вул. Лесі Українки, 6, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Здоровець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Голяці Анастасії Анатоліївні, жительці с. Горбове, вул. Лесі 

Українки, 6, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,7861 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення із «Землі запасу»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Здоровець Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Голяці Анастасії Анатоліївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішенн япокласти 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 земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність гр. Голяці Анастасії Анатоліївні для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 


	В И Р І Ш И Л А:

