
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1437 

 

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 громадян 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. Іванову Денису Руслановичу, жителю смт Ємільчине, вул. Незалежності, 11, 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. Незалежності, 11. 

1.2.  Музиченко Катерині Михайлівні, жительці м. Київ, вул. Чистяківська, 17 кв. 7, 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. Шевченка, 91. 

1.3. Ляшук Валентині Дмитрівні, жительці с. Дідківці, вул. І. Франка, 82, Чуднівського 

району Житомирської області, 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. Садова, 10. 

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 данного 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 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. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1438 

 

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 громадян 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», 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. Волощук Надії Іванівні, жительці смт Ємільчине, вул. Садова, 9 а, 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. Садова, 9 а. 

1.2. Захарчук Любові Андріївні, жительці смт Ємільчине, вул. Ватутіна, 50/19, 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. Ватутіна, 31. 

1.3. Сергійчуку Олександру Івановичу, жителю смт Ємільчине, вул. Суворова, 25, 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. Суворова, 25. 

1.4. Шеховцовій Галині Іванівні, жительці с. Підлуби, вул. Польова, 16, 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. Шевченка, 85. 

1.5. Коваленко Наталії Миколаївні, жительці с. Хутір-Мокляки, вул. Шевченка, 10, із 

земель житлової та громадської забудови с. Хутір-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. Хутір-Мокляки по вул. Шевченка, 10. 

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, друге 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. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1439 

 

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 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       

8 сесії VIІІ скликання другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради від 

22.10.2021 року №1304 «Про затвердження детального  плану території земельної ділянки,  

розташованої  по  вул. 50 років Перемоги  в  смт Ємільчине Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського 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. Туровському Віктору Євгенійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Лісова, 39, 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. 50 років Перемоги. 

1.2. Дмитренко Валентині Степанівні, жительці с. Паранине, вул. Лісова, 13, 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, 13. 

1.3. Ігнатенко Оксані Вікторівні, жительці с. Середи, вул. Василівська, 7, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Середи по  вул. Василівська, 7. 



1.4. Степушенко Людмилі Миколаївні, жительці с. Середи, вул. Василівська, 26, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Середи по  вул. Василівська, 26. 

1.5. Дейнеко Ганні Ничипорівні, жительці с. Хутір-Мокляки, із земель житлової та 

громадської забудови с. Хутір-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. Хутір-Мокляки по  вул. Корольова, 77. 

1.6. Гусаровій Наталії Іванівні, жительці с. Підлуби, 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. Лесі Українки, 51. 

2.  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, друге 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. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1440 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського 

господарства для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення громадан 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. Бацюну Івану Максимовичу, жителю с. Підлуби, вул. Лесі Українки, 51, із земель 

запасу с. Підлуби орієнтовною площею 0,1500 га, в т.ч.: 0,1500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.2. Гусаровій Наталії Іванівні, жительці с. Підлуби, із земель запасу с. Підлуби 

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

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

селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.3. Демченко Олександру Івановичу, жителю с. Чміль, із земель запасу с. Чміль 

орієнтовною площею 0,4000 га, в т.ч.: 0,4000 га – для ведення особистого селянського 

господарства (кадастровий номер 1821784403:07:003:0010). Земельна ділянка знаходиться      

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

Житомирської області. 

1.4. Омельченко Олені Василівні, жительці с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 35, із земель 

запасу  с. Кам’яногірка орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення 

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

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.5. Цюрупій Олені Олександрівні, жительці с. Кривотин, вул. Молодіжна, 17, із земель 

запасу с. Кривотин орієнтовною площею 0,9500 га, в т.ч.: 0,9500 га – для ведення особистого 



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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.6. Коваленко Валентині Степанівні, жительці с. Хутір-Мокляки, вул. Корольова, 101, із 

земель запасу с. Хутір-Мокляки орієнтовною площею 0,5000 га, в т.ч.: 0,5000 га – для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах             

с. Хутір-Мокляки на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

1.7. Дмитренко Валентині Степанівні, жительці с. Паранине, вул. Лісова, 13, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.8. Степушенко Людмилі Миколаївні, жительці с. Середи, вул. Василівська, 26, із земель 

запасу с. Середи орієнтовною площею 0,2500 га, в т.ч.: 0,2500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.9. Волощук Надії Іванівні, жительці смт Ємільчине, вул. Садова, 9 А, із земель запасу                 

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

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах смт Ємільчине по                 

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

Житомирської області. 

1.10. Ковальчуку Віталію Миколайовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Лісова, 40, із земель 

запасу смт Ємільчине орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах смт Ємільчине 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.11. Шомко Оксані Вікторівні, жительці смт Ємільчине, вул. Поліська, 47, із земель запасу                 

смт Ємільчине орієнтовною площею 2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах смт Ємільчине на території 

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.12. Сокірко Олені Петрівні, жительці смт Ємільчине, пров. Дружби, 12, із земель запасу   

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.13. Сокірко Юлії  Сергіївні, жительці смт Ємільчине, пров. Гоголя, 1, із земель запасу     

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.14. Горобцю Івану Миколайовичу, жителю м. Київ, вул. Кавказька, 13 кв.113 із земель 

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

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

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.15. Касимчук Тетяні Михайлівні жительці с. Куліші, пров. Зарічний, 14, із земель запасу     

с. Куліші орієнтовною площею 1,7000 га, в т.ч.: 1,7000 га – для ведення особистого 

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

вул. Яблунівська на території Ємільчинської сселищної ради  Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу на розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства для передачі у 

власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1441 

 

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 громадян 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                                                                                                                           

25.07.2021 року серія НРК 214842; свідоцтво про право на спадщину за законом від 

25.07.2021 року серія НРК 214841; свідоцтво про право на спадщину за законом від 

28.07.2021 року серія НРК 811338; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 

20.09.2021 року серія НРМ 655454; свідоцтво про право на спадщину за законом від 

06.09.2021 року серія НРМ 655376; рішення Ємільчинського районного суду від 08.12.2020 

року, справа № 277/988/20; рішення Ємільчинського районного суду від 03.08.2021 року, 

справа № 277/725/21;  свідоцтво про право на спадщину за законом від 27.01.2021 року серія 

НМС 054408; свідоцтво про право на спадщину за законом від 15.09.2021 року серія НРМ 

655427; свідоцтво про право на спадщину за законом від 01.09.2021 року серія НРМ 655345; 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 09.06.2021 року серія НРВ 480794; 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 19.07.2021 року серія НРК 696108; 

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. Денисюк Наталії Василівні, жительці с. Підлуби, пров. Шкільний, 3 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0126819), загальною площею  

2,98 га, в тому числі: ділянка  № 1330  площею 2,17 га (рілля), ділянка  № 25  площею  0,81 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. Федотовій Олені Дмитрівні, жительці м. Коростень, вул. Князя Володимира, 40 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127289), загальною 

площею  2,98 га, в тому числі: ділянка  № 1326  площею 2,40 га (рілля), ділянка  № 570  

площею 0,58 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Підлуби», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, за межами с. Підлуби. 

1.3. Волощук Любові Василівні, жительці м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24 кв. 4 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0125756), загальною площею  

2,01 га, в тому числі: ділянка № 262 площею 1,46 га (рілля), ділянка № 1190 площею 0,55 га 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами  с. Середи. 

1.4. Євтушку Тарасу Юрійовичу, жителю с. Степанівка, вул. Рад, 109 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120201), загальною площею  

2,16 га, в тому числі: ділянка  № 26/294  площею 1,86 га (рілля), ділянка  № 32/1358  площею 

0,30 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області,  за межами с. Мокляки. 

1.5. Туровському Анатолію Йосиповичу, жителю с. Сергіївка, вул. Центральна, 47 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 002252), загальною 

площею  3,95 га, в тому числі: ділянка № 236 площею 2,63 га (рілля), ділянка № 1190 

площею 1,32 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Гагаріна, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району  

1.6. Сокирчук Галині Миколаївні, жительці с. Жердова, вул. Лугова, 10, Броварського 

району Київської області (власниці земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського 

районного суду від 08.12.2020 року, справа № 277/988/20), загальною площею  2,0584 га, в 

тому числі: ділянка № 151 площею 1,9632 га (рілля), ділянка № 118 площею 0,0952 га 

(кормові), за рахунок земель реформованої приватно-колективної агрофірми «Твердь», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області,  за межами  с. Симони. 

1.7. Сокирчук Галині Миколаївні, жительці с. Жердова, вул. Лугова, 10, Броварського 

району Київської області (власниці земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського 

районного суду від 08.12.2020 року, справа № 277/988/20), загальною площею  1,81 га, в 

тому числі: ділянка № 477 площею 1,69 га (рілля), ділянка № 143 площею 0,12 га (кормові), 

за рахунок земель реформованої приватно-колективної агрофірми «Твердь», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області,  за межами  с. Симони. 

1.8. Куліковській Ніні Володимирівні, жительці с. Червоний Бір, вул. Центральна, 5, 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0129755), загальною 

площею  2,8394 га, в тому числі: ділянка № 88 площею 2,8394 га (рілля), за рахунок земель 

реформованої приватно-колективної агрофірми «Твердь», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  за 

межами  с. Симони. 

1.9. Лубчук Надії Василівні, жительці с. Наталівка, вул. Лесі Українки, 11, Новоград-

Волинського району Житомирської області (власниці земельної частки (паю) згідно рішення 

Ємільчинського районного суду від 03.08.2021 року, справа № 277/725/21), загальною 

площею  3,18 га, в тому числі: ділянка № 42/343 площею 2,04 га (рілля), ділянка № 2/1885 

площею 1,14 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Березники», 



розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, за межами с. Березники. 

1.10. Мирончук Тетяні Миколаївні, жительці м. Баоанівка, вул. Соборна, 5а кв. 21, 

Житомирської області (власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія          

ЖТ № 0267287), загальною площею  2,76 га, в тому числі: ділянка № 189 площею 2,76 га 

(рілля), за рахунок земель реформованого ПКСП «Світанок», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  за 

межами  с. Андрієвичі. 

1.11. Дорош Надії Ігорівні, жительці с. Миколаївка, вул. Гагаріна, 7 (власниці сертифіката 

на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0123933), загальною площею  4,8137 га, в 

тому числі: ділянка ділянка № 133 площею 2,3752 га (рілля), ділянка № 134 площею       

0,9244 га (рілля), № 144 площею 1,5141 га (кормові),  за рахунок земель реформованого 

ПКСП «Комуніст», розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, за межами с. Миколаївка. 

1.12. Власюку Йосипу Олександровичу, жителю с. Кожухівка, вул. Урожайна, 17, 

Васильківського району Київської області (власнику сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія  ЖТ № 0127676), загальною площею  5,3820 га, в тому числі: ділянка 

ділянка № 578 площею 3,4262 га (рілля), ділянка № 568 площею 1,9558 га (рілля), за рахунок 

земель реформованого ПКСП «Комуніст», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами                              

с. Миколаївка. 

1.13. Федоренко Олені Сергіївні, жительці смт Нові Білокоровичі, вул. Молодіжна, 1 

Олевського району Житомирської області (власниці сертифіката на право на земельну частку 

(пай) серія  ЖТ № 0123760), загальною площею  4,9740 га, в тому числі: ділянка ділянка              

№ 81 площею 3,4770 га (рілля), ділянка № 105 площею 1,4970 га (рілля), за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Комуніст», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

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

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, друге 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. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1442 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проектів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для індивідуального садівництва 

для передачі у власність 

громадянам 

 

 

            Розглянувши звернення  громадян 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 

ВИРІШИЛА: 

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

6, із земель запасу 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 

пров. Богдана Хмельницького на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

1.2. Огородник Ганні Андріївні, жительці с. Серби, із земель запасу с. Серби орієнтовною 

площею 0,1200 га, в т.ч.: 0,1200 га – для індивідуального садівництва, що розташована  в 

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

Волинського району Житомирської області. 

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, друге 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. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1443 

 

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 VIII скликання 

другого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від  

22.10.2021 року №1443 

 

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 1821755100:06:000:0559 0,12 Климчук Іван Сергійович 

2 1821755100:06:000:0561 0,1180 Бараш Артем Володимирович 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, друге 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. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1444 

 

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 громадян 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», 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. Коваленко Надії Сергіївні, жительці м. Миколаїв, вул. Південна, 35 кім. 105, 106, 

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. 

1.2. Коваленко Володимиру Васильовичу, жителю м. Миколаїв, вул. Бригадна, 17, 

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. Зінченко Валентині Василівні, жительці м. Кременчук, пров. О. Кошового, 5 кв. 84, 

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. 

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, друге 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. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1445 

 

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. Журбі Ірині Валеріївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Журби Ірини Валеріївни, жительки м. Вишгород,                        

вул. Кургузова, 1А корп. 3 кв. 84, 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. Журбі Ірині Валеріївні, жительці м. Вишгород, вул. Кургузова, 1А 

корп. 3 кв. 84, 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. Журбі Ірині Валеріївні: 

- 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, друге 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. Журбі Ірині Валеріївні                  

для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1446 

 

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. Журбі Миколі Миколайовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Журби Миколи Миколайовича, жителя м. Вишгород,       

вул. Кургузова, 1А корп. 3 кв. 84, 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. Журбі Миколі Миколайовичу, жителю м. Вишгород, вул. Кургузова, 

1А корп. 3 кв. 84, 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. Журбі Миколі 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, друге 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. Журбі Миколі 

Миколайовичу для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1447 

 

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. Макаровій Ірині Василівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Макарової Ірини Василівни, жительки м. Київ,                      

вул. Закревського, 85 а кв. 98, 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. Макаровій Ірині Василівні, жительці м. Київ, вул. Закревського, 85 а 

кв. 98, 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. Макаровій Ірині 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, друге 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. Макаровій Ірині Василівні 

для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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. не голосував 

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 № 1448 

 

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. Клементьєву Віталію 

Олександровичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Клементьєва Віталія Олександровича, жителя с. Нитине,  

вул. Центральна, 51, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Нитине) 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. Клементьєву Віталію Олександровичу, жителю с. Нитине,            

вул. Центральна, 51, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,50 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. Нитине 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Клементьєву Віталію 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, друге 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. Клементьєву Віталію 

Олександровичу для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1449 

 

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 Михайлу Ярославовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Палько Михайла 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 Михайлу 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 орієнтовною 

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 Михайлу 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, друге 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 Михайлу 

Ярославовичу для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1450 

 

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 Руслану Ярославовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Палько Руслана 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 Руслану 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 орієнтовною 

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 Руслану 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, друге 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 Руслану 

Ярославовичу для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1451 

 

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. Ковтонюку Костянтину 

Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Ковтонюка Костянтина Васильовича, жителя м. Житомир,         

вул. Домбровського, 28 кв. 62, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Вірівка) 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. Ковтонюку Костянтину Васильовичу, жителю м. Житомир,                 

вул. Домбровського, 28 кв. 62, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

ділянки орієнтовною площею 1,7388 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. Вірівка Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ковтонюку Костянтину 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, друге 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. Ковтонюку Костянтину 

Васильовичу для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1452 

 

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. Корбут Катажині Петрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Корбут Катажини Петрівни, жительки с. Вірівка,                        

вул. Барашівська, 15 кв. 2, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Вірівка) 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. Корбут Катажині Петрівні, жительки с. Вірівка, вул. Барашівська, 15 

кв. 2, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,7388 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. Вірівка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Корбут Катажині 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, друге 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. Корбут Катажині Петрівні 

для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1453 

 

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. Корбуту Роману Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Корбута Романа Петровича, жителя с. Вірівка,                        

вул. Барашівська, 15 кв. 2, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Вірівка) 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. Корбуту Роману Петровичу, жителю с. Вірівка, вул. Барашівська, 15 

кв. 2, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,7388 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. Вірівка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Корбуту Роману 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, друге 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. Корбуту Роману Петровичу 

для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1454 

 

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. Корбуту Богдану Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Корбута Богдана Петровича, жителя с. Вірівка,                        

вул. Барашівська, 15 кв. 2, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Вірівка) 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. Корбуту Богдану Петровичу, жителю с. Вірівка, вул. Барашівська, 

15 кв. 2, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,7388 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. Вірівка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Корбуту Богдану 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, друге 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. Корбуту Богдану Петровичу 

для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1455 

 

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 Миколі Андрійовичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Серпутько Миколи Андрійовича (учасника бойових дій), 

жителя с. Мала Глумча, вул. Слобідська, 9, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Вірівка) 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 Миколі Андрійовичу, жителю с. Мала Глумча,                        

вул. Слобідська, 9,  на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,7388 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. Вірівка 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Серпутько Миколі Андрійовичу: 

- 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, друге 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 Миколі 

Андрійовичу (учаснику бойових дій) для ведення особистого селянського 

господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1456 

 

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. Борсі Василю Васильовичу 

(учаснику бойових дій)  для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Борси Василя Васильовича (учасника бойових дій), 

жителя смт Ємільчине, вул. Військова, 2 кв. 14, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Вірівка) 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. Борсі Василю Васильовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Військова, 

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

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,7388 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. Вірівка Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Борсі Василю 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, друге 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. Борсі Василю Васильовичу 

(учаснику бойових дій)  для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1457 

 

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. Кисілю Роману Михайловичу  для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Кисіля Романа Михайловича, жителя с. Старі Непізнаничі, 

вул. Польова, 2, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Непізнаничі) 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. Кисілю Роману Михайловичу, жителю смт Ємільчине, вул. 

Військова, 2 кв. 14,  на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,5000 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. Непізнаничі 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Кисілю Роману 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, друге 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. Кисілю Роману 

Михайловичу  для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 № 1458 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проекту  землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для сінокосіння і випасання худоби 

для передачі в оренду                               

гр. Паламарчук Галині Іванівні 

 

 

            Розглянувши звернення  гр. Паламарчук Галини Іванівни, жительки с. Симони,                 

вул. Гагаріна, 9, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби для передачі в оренду, керуючись       

ст. 12, 19, 34, 93, 116, 122, 124, 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. Паламарчук Галині Іванівні, жительці с. Симони, вул. Гагаріна, 9, на 

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

проекту  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки із земель запасу с. Симони 

орієнтовною площею 12,0000 га, в т.ч.: 12,0000 га – для сінокосіння і випасання худоби     

(код КВЦПЗ – 01.08), для передачі в оренду. Земельна ділянка знаходиться в межах                 

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

Житомирської області. 

2. Гр. Паламарчук Галині 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби для передачі в оренду                               

гр. Паламарчук Галині Іванівні». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

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 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 


	2. Гр. Паламарчук Галині Іванівні:

