
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1305 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки  із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради 

для експлуатації та догляду за водними 

об’єктами, яка знаходиться за межами         

с. Горбове на території Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

площею 4,5640 га - для експлуатації та догляду за водними об’єктами (код КВЦПЗ - 10.01), 

за межами населених пунктів на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

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

кодексу України, ст. 25, 28, 57 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

Державного  земельного кадастру про земельну ділянку від 22.09.2021 року, номер витягу 

НВ-3223916462021, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки, що розташована за межами населеного пункту с. Горбове на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

загальною площею 4,5640 га, в т.ч.: ділянка 1, що розташована за адресою: на території 

Ємільчинської селищної ради, площею 4,5640 га - для експлуатації та догляду за водними 

об’єктами (код КВЦПЗ - 10.01), кадастровий номер 1821755100:13:000:0184, яка передається 

у комунальну власність  Ємільчинської селищної ради.  

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки  із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради                   

для експлуатації та догляду за водними об’єктами, яка знаходиться за межами                          

с. Горбове на території Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1306 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки  із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради 

для експлуатації та догляду за водними 

об’єктами, яка знаходиться за межами         

с. Горбове на території Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

площею 0,5689 га - для експлуатації та догляду за водними об’єктами (код КВЦПЗ - 10.01), 

за межами населених пунктів на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

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

кодексу України, ст. 25, 28, 57 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

Державного  земельного кадастру про земельну ділянку від 15.09.2021 року, номер витягу 

НВ-4616839252021, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки, що розташована за межами населеного пункту с. Горбове на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

загальною площею 0,5689 га, в т.ч.: ділянка 1, що розташована за адресою: на території 

Ємільчинської селищної ради, площею 0,5689 га - для експлуатації та догляду за водними 

об’єктами (код КВЦПЗ - 10.01), кадастровий номер 1821755100:11:000:0201, яка передається 

у комунальну власність  Ємільчинської селищної ради.  

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки  із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради                 

для експлуатації та догляду за водними об’єктами, яка знаходиться за межами                          

с. Горбове на території Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1307 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Мокляківського старостинського 

округу (землі резервного фонду) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

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

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 1,4919 га, яка ділиться на:                  

ділянка №1 площею 0,5870 га – землі резервного фонду, ділянка №2 площею 0,9049 га – 

землі резервного фонду, за межами населених пунктів Мокляківського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  Житомирської області», 

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

власності від 19.03.2021 року, індексний номер витягу: 248910917 (на земельну ділянку 

площею 1,4919 га, кадастровий номер: 1821783800:01:000:0454, цільове призначення – землі 

резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які були у постійному 

користуванні відповідних підприємств, установ та організацій) (код КВЦПЗ-17.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2315972818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 41061471), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.09.2021 року, номер витягу 

НВ-1816254402021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

15.09.2021 року, номер витягу НВ-1816254412021, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої 

влади або органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських 

угідь, які були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій) 

(код КВЦПЗ 17.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 1,4919 га (кадастровий номер 1821783800:01:000:0454), що розташована 

за межами населеного пункту с. Кам’яногірка на території Ємільчинської селищної ради 

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



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

площею  0,5870 га – землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які 

були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій), 

кадастровий номер  1821783800:01:000:0492;  

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

площею 0,9049 га – землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які 

були у постійному користуванні відповідних підприємств, установ та організацій), 

кадастровий номер  1821783800:01:000:0491. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів 

Мокляківського старостинського округу (землі резервного фонду)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1308 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених пунктів 

Руднє-Іванівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

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

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 9,4872 га, яка ділиться на 9 земельних 

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

Руднє-Іванівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

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

прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.03.2021 року, індексний 

номер витягу: 247556209 (на земельну ділянку площею 9,4872 га, кадастровий номер: 

1821784800:05:000:0155, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897701118217,  

номер запису про право власності: 32891841), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 56 Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяги з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 24.09.2021 року, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки            

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

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

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

площею 9,4872 га (кадастровий номер 1821784800:05:000:0155), що розташована за межами 

населених пунктів Руднє-Іванівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, на 9 окремих 

земельних ділянок, в т.ч.:  

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

площею 1,1007 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 



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

1821784800:05:000:0157;  

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

площею 1,1698 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

1821784800:05:000:0158;  

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

площею 1,1698 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

1821784800:05:000:0159;  

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

площею 1,1007 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

1821784800:05:000:0160;  

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

площею 1,1838 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

1821784800:05:000:0161; 

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

площею 1,1316 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

1821784800:05:000:0162;  

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

площею 1,1316 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

1821784800:05:000:0163;  

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

площею 0,3154 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

1821784800:05:000:0164; 

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

площею 1,1838 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

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

1821784800:05:000:0165. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів Руднє-

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

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1309 

 
Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, які передаються в 

оренду Акціонерному Товаритсву 

«Житомиробленерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та 

теплової енергії,  в межах с. Рудня-

Іванівська на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського 

району Житомирської області 

 

                                                                                                                                                                       

Розглянувши клопотання директора фінансового АТ «Житомиробленерго» Бабак Т.В. 

про затвердження «Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду       

АТ «Житомиробленерго» загальною площею 0,0126 га для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (реконструкція ПЛ-0,4 кВ від КТП-88 з власштуванням             

ТП-10/0,4 кВ с. Рудня-Іванівська) за адресою: с. Рудня-Іванівська Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області (в межах населених пунктів)», 

керуючись ст. 12, 93, 116, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», беручи до уваги Витяги з Державного земельного 

кадастру про земельні ділянки, 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. Затвердити проект  землеустрою  щодо відведення земельних ділянок, що розташовані 

в межах  населеного пункту с. Рудня-Іванівська на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, загальною площею 0,0126 га,  в т.ч.:       

- ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0028 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0057), під проектною ЩТП-10/0,4 кВ;  

- ділянка 2, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0012 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0059), під проектною опорою №1 ПЛ-10 кВ; 



- ділянка 3, що розташована за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0049), під проектною опорою №2 ПЛ-10 кВ;  

- ділянка 4, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0054), під проектною опорою №3 ПЛ-10 кВ;    

- ділянка 5, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0046), під проектною опорою №4 ПЛ-10 кВ;    

- ділянка 6, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0062), під проектною опорою №5 ПЛ-10 кВ;   

- ділянка 7, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0051), під проектною опорою №6 ПЛ-10 кВ;  

- ділянка 8, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0055), під проектною опорою №7/8/7 ПЛ-10 кВ; 

- ділянка 9, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0048), під проектною опорою №8/9/8 ПЛ-10 кВ; 

-  ділянка 10, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0063), під проектною опорою №9/10/9 ПЛ-10 кВ; 

- ділянка 11, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0050), під проектною опорою №10/12/10 ПЛ-10 кВ;  

- ділянка 12, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0058), під проектною опорою №11/15/11 ПЛ-10 кВ; 

- ділянка 13, що розташована за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0065), під проектною опорою №12/16/12 ПЛ-10 кВ;  

- ділянка 14, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0047), під проектною опорою №13/23/13 ПЛ-10 кВ;    

- ділянка 15, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0061), під проектною опорою №40/14 ПЛ-10 кВ;    



- ділянка 16, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0056), під проектною опорою №39/15 ПЛ-10 кВ;   

- ділянка 17, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0052), під проектною опорою №38/16 ПЛ-10 кВ;  

- ділянка 18, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0066), під проектною опорою №36/17 ПЛ-10 кВ; 

- ділянка 19, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0064), під проектною опорою №34/18 ПЛ-10 кВ; 

-  ділянка 20, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0060), під проектною опорою №32/19 ПЛ-10 кВ; 

- ділянка 21, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га – для 

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

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ - 14.02) (кадастровий номер 

1821784801:02:002:0053), під проектною опорою №1/1/20 ПЛ-10 кВ,                                                            

які передаються в оренду Акціонерному Товариству «Житомиробленерго». 

2. Передати в оренду терміном на 10 (десять) років Акціонерному Товариству 

«Житомиробленерго» земельні ділянки для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код 

КВЦПЗ - 14.02) загальною площею 0,0126 га,  в т.ч.:                              

 - ділянка 1, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0028 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0057);  

- ділянка 2, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0012 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0059); 

- ділянка 3, що розташована за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0049);  

- ділянка 4, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0054);    

- ділянка 5, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0046);    

- ділянка 6, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0062);   

- ділянка 7, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0051);  

- ділянка 8, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0055); 

- ділянка 9, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0048); 

-  ділянка 10, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0063); 

- ділянка 11, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0050);  



- ділянка 12, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0058); 

- ділянка 13, що розташована за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0065);  

- ділянка 14, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0047);    

- ділянка 15, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0061);    

- ділянка 16, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0056);   

- ділянка 17, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0052);   

- ділянка 18, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0066); 

- ділянка 19, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0064);  

-  ділянка 20, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0004 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0060); 

- ділянка 21, що розташована  за адресою: с. Рудня-Іванівська, площею 0,0006 га 

(кадастровий номер 1821784801:02:002:0053).                                                    

3. Встановити  орендну плату за користування земельними ділянками Акціонерному 

Товариству «Житомиробленерго» в розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки земельних  

ділянок. 

4. Акціонерному Товариству «Житомиробленерго» заключити з Ємільчинською 

селищною радою договори оренди вищевказаних земельних ділянок в місячний термін. 

5. Акціонерному Товариству «Житомиробленерго» провести державну реєстрацію 

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

законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,             

які передаються в оренду Акціонерному Товаритсву «Житомиробленерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії,  в межах с. Рудня-Іванівська на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 20 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1310 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 

(невитребуваних земельних часток (паїв) 

в натурі (на місцевості) із земель 

реформованих приватно-колективних 

сільськогосподарських підприємтв та 

передачі їх в оренду ПСП «Восток-Запад» 

для ведення товарного сільсько-

господарського виробництва за межами 

населених пунктів на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської 

області  

 

 

Розглянувши клопотання директора ПСП «Восток-Запад» Ващенко Л.М. та 

землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) загальною площею          

25,4113 га, які передаються в оренду ПСП «Восток-Запад» для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», керуючись ст. 12, 93, 124, 126, 186 Земельного 

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

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток 

(паїв)», Законом України «Про оренду землі», беручи  до уваги Витяги з Державного 

земельного кадастру про земельні ділянки, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

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

земель реформованих приватно-колективних сільськогосподарських підприємтв та передачі 

їх в оренду терміном на 7 (сім) років ПСП «Восток-Запад» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 25,4113 га, в тому числі: рілля – 

24,4946 га, сіножаті – 0,9167 га (згідно додатку 1), розташованих за межами населених 

пунктів на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Передати вищезгадані земельні ділянки в оренду терміном на 7 (сім) років                               

ПСП «Восток-Запад», але не довше, ніж до часу реєстрації права власності на земельні 



ділянки спадкоємцями, для  ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 

встановити річний розмір орендної плати за використання невитребуваних земельних часток 

(паїв), розташованих за за межами населених пунктів на території Ємільчинської селищної 

ради, в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної  грошової оцінки землі. 

3. ПСП «Восток-Запад»: 

- у місячний термін укласти відповідні договори оренди на невитребувані земельні 

частки (паї); 

- провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме майно (земельні 

ділянки) у відповідності до чинного законодавства України.                                                                                                                                         

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до рішення 8 сесії VIIІ скликання 

другого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від  

22.10.2021 року № 1310 

 

 

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду 

терміном на 7 (сім) років ПСП «Восток-Запад» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих  

за межами населених пунктів на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області  

 
№ п/п Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Номер 

земельної 

ділянки  

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Площа              

земельної  

ділянки,                       

га 

Назва    

угідь 

1 Сербівський  

старостинський округ 

70  1821785800:05:000:0410 1,7322 рілля 

2 Сербівський  

старостинський округ 

144  1821785800:05:000:0411 2,8198 рілля 

3 Сербівський  

старостинський округ 

399  1821785800:06:000:0700 0,9167 сіножаті 

4 Сербівський  

старостинський округ 

 387 1821785800:06:000:0699 3,6984 рілля 

5 Сербівський  

старостинський округ 

 76 1821785800:01:000:0239 3,2328 рілля 

6 Підлубівський  

старостинський округ 

34/1268  1821784600:07:000:0682 2,0384 рілля 

7 Кулішівський 

старостинський округ 

28/1234  1821783400:02:000:0370 2,0701 рілля 

8 Кулішівський 

старостинський округ 

26/1361  1821783400:07:000:0968 1,5203 рілля 

9 Кулішівський 

старостинський округ 

3/1041  1821783400:01:000:0562 2,6159 рілля 

10 Малоглумчанський 

старостинський округ 

20/1170  1821783600:04:000:0340 2,06 рілля 

11 Андрієвицький 

старостинський округ 

 6/90 1821780200:02:000:0223 2,7067 рілля 

      ВСЬОГО: 25,4113   

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв) в натурі 

(на місцевості) із земель реформованих приватно-колективних сільськогосподарських 

підприємтв та передачі їх в оренду ПСП «Восток-Запад» для ведення товарного 

сільсько-господарського виробництва за межами населених пунктів на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. не голосував 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 19 - 2 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1311 

 

Про затвердження проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради  зі 

зміною цільового призначення 

та передачі її в оренду               

ФГ «Галина-С» для ведення 

фермерського господарства  

 

 

            Розглянувши звернення голови ФГ «Галина-С» Піки С.А. та землевпорядну 

документацію «Проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)» на землі «01.02 Для ведення 

фермерського господарства» ФГ «Галина-С» площею 8,1618 га за межами населених пунктів 

Степанівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області», керуючись ст. 12, 20, 31, 93, 122, 124, 125, 126, 

п. 2 ст. 134, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.09.2021 року, номер витягу 

НВ-1816186972021, 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. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки,                                      

що розташована за межами населеного пункту с. Степанівка, цільове призначення якої 

змінюється 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 фермерського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.02), загальною площею 

8,1618 га (кадастровий номер: 1821786800:07:000:0506), що розташована за адресою: на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, яка передається в оренду ФГ «Галина-С». 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 8,1618 га (кадастровий 

номер: 1821786800:07:000:0506) на землі «Для ведення фермерського господарства» (код  

КВЦПЗ - 01.02). 

3. Передати в оренду терміном на 7 (сім) років ФГ «Галина-С» земельну ділянку  із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради  площею 8,1618 га, в тому числі: 

8,1618 га - для ведення фермерського господарства (кадастровий номер 



1821786800:07:000:0506). Земельна ділянка знаходиться за межами с. Степанівка на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області 

4. ФГ «Галина-С» провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме майно 

(земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

  

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки                            

із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради  зі зміною цільового 

призначення та передачі її в оренду ФГ «Галина-С» для ведення фермерського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 
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_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 


