
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1639 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Волошиної Тамари Миколаївни, жительки с. Созонівка,                   

вул. Садова, 3 кв. 12, Кропивницького району Кіровоградської області, керуючись ст. 186  

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

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

(паїв)», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

08.07.2021 року, номер витягу НВ-1817904422021, та Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 22.09.2021 року, номер витягу НВ-6115152542021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Волошиній Тамарі Миколаївні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121953), загальною площею 

2,7632 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 27/1268 площею 2,0164 га (рілля), кадастровий номер 

1821783600:05:000:0425; 

-  ділянка № 27/183 площею 0,7472 га (пасовища), кадастровий номер 

1821783600:05:000:0447, за рахунок земель реформованого ПКСП «Правда», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Мала Глумча. 

2. Передати гр. Волошиній Тамарі Миколаївні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волошиній Тамарі Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Волошиній Тамарі 

Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Волошиній Тамарі Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1640 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Мартиненко Людмили Зотівни, жительки с. Куліші,                   
пров. Польовий, 20, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 26.10.2021 року, номер витягу НВ-

1816462902021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

26.10.2021 року, номер витягу НВ-1816462912021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Мартиненко Людмилі Зотівні (власниці 

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

2,6842 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 7/1072 площею 2,4816 га (рілля), кадастровий номер 1821783400:01:000:0553; 

-  ділянка № 13/242 площею 0,2026 га (пасовища), кадастровий номер 

1821783400:01:000:0498, за рахунок земель реформованого ПКСП «Комуніст», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Мартиненко Людмилі Зотівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Мартиненко Людмилі Зотівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Мартиненко Людмилі 

Зотівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Мартиненко Людмилі Зотівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1641 

 

 

               

Розглянувши звернення гр. Данюк Олени Василівни, жительки м. Брянка Луганської 

області, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 19.10.2021 року, номер витягу НВ-

1816421142021, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

19.10.2021 року, номер витягу НВ-1816421122021, та Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 23.09.2021 року, номер витягу НВ-2105508992021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Данюк Олені Василівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0120721), загальною площею 

3,0772 га, в тому числі:  

- ділянка  № 10/1325(1) площею 1,3514 га (рілля), кадастровий номер 

1821786800:10:000:0469;       

- ділянка № 10/1325(1) площею 1,2307 га (рілля), кадастровий номер 

1821786800:10:000:0488;       

- ділянка №13/162 площею 0,4951 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786800:10:000:0517, за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Степанівка. 

2. Передати гр. Данюк Олені Василівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Данюк Олені 

Василівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



3. Гр. Данюк Олені Василівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Данюк Олені Василівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1642 

 

 

               

Розглянувши звернення гр. Степанчука Віктора Дмитровича, жителя с. Копенкувате, 

вул. Малинова, 20, Кіровоградської області, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 01.11.2021 року, 

номер витягу НВ-9902224292021, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку від 09.08.2021 року, номер витягу НВ-2309503882021 та Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 01.11.2021 року, номер витягу                       

НВ-4617156292021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Степанчуку Віктору Дмитровичу 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0267394), загальною 

площею 5,2335 га, в тому числі:  

- ділянка  № 30/411 площею 3,2659 га (рілля), кадастровий номер 1821780200:03:000:0211;       

- ділянка №20/355(1) площею 1,0681 га (пасовища), кадастровий номер 

1821780200:03:000:0896;  

- ділянка №20/355(2) площею 0,8995 га (пасовища), кадастровий номер 

1821780200:03:000:0500, за рахунок земель реформованого ПКСП «Світанок», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Андрієвичі. 

2. Передати гр. Степанчуку Віктору Дмитровичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Степанчуку Віктору 

Дмитровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



3. Гр. Степанчуку Віктору Дмитровичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Степанчуку Віктору Дмитровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ларіонової Світлани Йосипівни, жительки с. Стара 

Котельня, вул. Гагаріна, 9, Андрушівського району Житомирської області, керуючись ст. 186  

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

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

земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 16.11.2021 року, номер витягу НВ-6815031212021, та Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 17.11.2021 року, номер витягу 

НВ-9902503182021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Ларіоновій Світлані Йосипівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 002306), загальною площею 

4,2710 га, в тому числі:  

- ділянка  № 39/269 площею  3,1912 га (рілля), кадастровий номер 1821786200:03:000:0362; 

 - ділянка №35/1205 площею 1,0798 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821786200:03:000:0155, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Гагаріна, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с.  Сергіївка. 

2. Передати гр. Ларіоновій Світлані Йосипівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ларіоновій Світлані Йосипівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Ларіоновій Світлані 

Йосипівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Ларіоновій Світлані Йосипівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1644 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Омельченко Валентини Матвіївни, жительки с. Підлуби,                

вул.  Зарічна, 25, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.11.2021 року, номер витягу 

НВ-2105592022021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

11.11.2021 року, номер витягу 9902416462021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 

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

комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та 

екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Омельченко Валентині Матвіївні 

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

площею 1,9228 га, в тому числі:  

- ділянка №15/1196(1) площею 1,4422 га (рілля), кадастровий номер 1821784600:02:000:0441; 

- ділянка №14/203 площею 0,4806 га (сіножаті), кадастровий номер 1821784600:02:000:0407, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Підлуби», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Підлуби. 

2. Передати гр. Омельченко Валентині Матвіївні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Омельченко Валентині Матвіївні провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Омельченко Валентині 

Матвіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Омельченко Валентині Матвіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Денисюка Петра Володимировича, жителя с. Квітневе,                

вул.  Першотравнева, 17 кв. 15, Попільнянського району Житомирської області, керуючись 

ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», 

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

власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 02.11.2021 року, номер витягу НВ-1816499742021, Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.10.2021 року, номер витягу 

НВ-5117189552021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

19.10.2021 року, номер витягу НВ-2612459352021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Денисюку Петру Володимировичу 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0129535), загальною 

площею 2,4748 га, в тому числі:  

- ділянка № 444 площею 1,3739 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:02:000:0759; 

- ділянка № 444 площею 1,0131 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:02:000:0685; 

-  ділянка № 4149 площею 0,0878 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786600:02:000:0704, 

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

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Передати гр. Денисюку Петру Володимировичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Денисюку Петру Володимировичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова  Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Денисюку Петру 

Володимировичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Денисюку Петру Володимировичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1646 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лубчук Надії Василівни, жительки с. Наталівка,                         

вул. Лесі Українки, 11, Новоград-Волинського району, керуючись ст. 186  Земельного 

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

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

(паїв)», беручи до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

22.11.2021 року, номер витягу НВ-1816619482021, та Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 22.11.2021 року, номер витягу НВ-1816619502021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Лубчук Надії Василівні (власниці 

земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду від 03.08.2021 року, 

справа № 277/725/21), загальною площею 3,1798 га, в тому числі:  

- ділянка  № 42/343 площею  2,4016 га (рілля), кадастровий номер 1821780600:03:000:0306; 

 - ділянка № 2/1285 площею 0,7782 га (сіножаті), кадастровий номер 1821780600:01:000:0565, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Березники», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с.  Березники. 

2. Передати гр. Лубчук Надії Василівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лубчук Надії Василівні провести державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Лубчук Надії Василівні 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Лубчук Надії Василівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1647 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гриви Миколи Васильовича, жителя смт Яблунець,           

вул. 1 Травня, 34, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України 

«Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 28.10.2021 року, номер витягу  НВ-1816476152021, та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 22.10.2021 року, номер 

витягу НВ-1816441812021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

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

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Гриві Миколі Васильовичу (власнику 

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

4,8450 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 70 площею 3,9950 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:04:000:0143; 

-  ділянка № 70 площею 0,8500 га (пасовища), кадастровий номер 1821782200:04:000:0622, за 

рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Великий Яблунець. 

2. Передати гр. Гриві Миколі Васильовичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гриві Миколі Васильовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Гриві Миколі 

Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Гриві Миколі Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1648 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Туровської Галини Степанівни, жительки м. Житомир,      

вул. Мануїльського, 4 кв. 135, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 21.10.2021 року, номер витягу 

НВ-3224164212021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

09.11.2021 року, номер витягу НВ-1816546352021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Туровській Галині Степанівні (власниці 

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

4,2191 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 2/42 площею 2,5901га (рілля), кадастровий номер 1821783700:01:000:0359; 

-  ділянка № 1/1041 площею 1,6290 га (сіножаті), кадастровий номер 1821783700:01:000:0338, 

за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Островського, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Медведеве. 

2. Передати гр. Туровській Галині Степанівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Туровській Галині Степанівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Туровській Галині 

Степанівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Туровській Галині Степанівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1649 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Туровської Галини Степанівни, жительки м. Житомир,      

вул. Мануїльського, 4 кв. 135, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 05.11.2021 року, номер витягу 

НВ-0712137742021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

12.10.2021 року, номер витягу НВ-4812264322021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Туровській Галині Степанівні (власниці 

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

4,1838 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 11/8 площею 2,5709га (рілля), кадастровий номер 1821783700:01:000:0360; 

-  ділянка №11/1009 площею 1,6129 га (пасовище), кадастровий номер 

1821783700:01:000:0358, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Островського, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Медведеве. 

2. Передати гр. Туровській Галині Степанівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Туровській Галині Степанівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Туровській Галині 

Степанівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Туровській Галині Степанівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1650 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Спедчук Софії Григорівни, жительки с. Велика Цвіля,         

керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2021 року, номер витягу                                 

НВ-1816400962021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

12.10.2021 року, номер витягу НВ-1816400972021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Спедчук Софії Григорівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0122231), загальною площею 

3,1642 га, в тому числі:  

- ділянка  № 58/704 площею 2,7155 га (рілля), кадастровий номер 1821782000:06:000:0087;       

- ділянка №51/1647 площею 0,4487 га (пасовища), кадастровий номер 

1821782000:02:000:1270, за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Цвіля. 

2. Передати гр. Спедчук Софії Григорівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Спедчук Софії Григорівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Спедчук Софії 

Григорівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Спедчук Софії Григорівні для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1651 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Будішевської Ганни Ільківни, жительки с. Велика Цвіля,         

керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 04.11.2021 року, номер витягу                                 

НВ-5919471622021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

05.11.2021 року, номер витягу НВ-1816529542021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Будішевській Ганні Ільківні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0316036), загальною площею 

2,7757 га, в тому числі:  

- ділянка  № 59/732 площею 2,1733 га (рілля), кадастровий номер 1821782000:06:000:0093;       

- ділянка №23/1281 площею 0,6024 га (пасовища), кадастровий номер 

1821782000:01:000:0505, за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Цвіля. 

2. Передати гр. Будішевській Ганні Ільківні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Будішевській Ганні Ільківні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Будішевській Ганні 

Ільківні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Будішевській Ганні Ільківні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1652 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Лубчука Петра Петровича, жителя с. Велика Цвіля,         

пров. Шкільний, 7, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2021 року, номер витягу                                 

НВ-1816400942021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

12.10.2021 року, номер витягу НВ-1816400952021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Лубчуку Петру Петровичу (власнику 

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

2,6875 га, в тому числі:  

- ділянка  № 61/534 площею 2,3900 га (рілля), кадастровий номер 1821782000:02:000:1170;       

- ділянка №51/1691 площею 0,2975 га (пасовища), кадастровий номер 

1821782000:02:000:1216, за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Цвіля. 

2. Передати гр. Лубчуку Петру Петровичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Лубчуку Петру Петровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Лубчуку Петру 

Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Лубчуку Петру Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1653 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Яшина Володимира Миколайовича, жителя                      

смт Городниця, пров. Нове життя, 12 кв. 33, Новоград-Волинського району, керуючись         

ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», 

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

власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 12.10.2021 року, номер витягу НВ-1816400912021, та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2021 року, номер 

витягу НВ-1816400922021, відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

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

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

селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Яшину Володимиру Миколайовичу 

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

площею 2,8632 га, в тому числі:  

- ділянка  № 44/267 площею 2,4000 га (рілля), кадастровий номер 1821782000:02:000:1197;       

- ділянка №55/1441 площею 0,4632 га (сіножаті), кадастровий номер 1821782000:02:000:1136, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Велика Цвіля. 

2. Передати гр. Яшину Володимиру Миколайовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Яшину Володимиру Миколайовичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Яшину Володимиру 

Миколайовичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Яшину Володимиру Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1654 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Пилипчук Валентини Іванівни, жительки смт Ємільчине,         

пров. Богдана Хмельницького, 14, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 

28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі 

(на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.10.2021 року, номер 

витягу НВ-1816400932021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 05.11.2021 року, номер витягу НВ-5610261622021, відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Пилипчук Валентині Іванівні (власниці 

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

2,9596 га, в тому числі:  

- ділянка  № 2/49 площею 2,2832 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:07:000:0601;       

- ділянка №18/1821 площею 0,6764 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786400:06:000:0588, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Пилипчук Валентині Іванівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Пилипчук Валентині Іванівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Пилипчук Валентині 

Іванівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Пилипчук Валентині Іванівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1655 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Волощука Василя Миколайовича, жителя с. Середи,         

вул. Сербівська, 43, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 19.11.2021 року, номер витягу 

НВ-9902547222021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

01.11.2021 року, номер витягу НВ-7422198482021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Волощуку Василю Миколайовичу 

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

площею 2,9703 га, в тому числі:  

- ділянка  № 10/424 площею 1,7831 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:01:000:0286;       

- ділянка №8/1308 площею 1,1872 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786400:01:000:0457, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Волощуку Василю Миколайовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощуку Василю Миколайовичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Волощуку Василю 

Миколайовичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Волощуку Василю Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1656 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Волощука Василя Миколайовича, жителя с. Середи,         

вул. Сербівська, 43, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 03.11.2021 року, номер витягу 

НВ-3224275482021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

05.11.2021 року, номер витягу НВ-2612539292021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Волощуку Василю Миколайовичу 

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

площею 3,1416 га, в тому числі:  

- ділянка  № 10/397 площею 1,9531 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:01:000:0458;       

- ділянка №8/1307 площею 1,1885 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786400:01:000:0459, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Волощуку Василю Миколайовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощуку Василю Миколайовичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Волощуку Василю 

Миколайовичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Волощуку Василю Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1657 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Королевича Василя Івановича, жителя смт Ємільчине,         

вул. Соборна, 81, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.11.2021 року, номер витягу 

НВ-1816586372021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

15.07.2021 року, номер витягу НВ-7306333482021, відповідно до п. 34 частини першої статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин 

та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Королевичу Василю Івановичу (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0125861), загальною площею 

3,2506 га, в тому числі:  

- ділянка  № 6/280 площею 1,8406 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:03:000:0612;       

- ділянка № 6/1275 площею 1,4100 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786400:03:000:0681, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Королевичу Василю Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Королевичу Василю Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Королевичу Василю 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Королевичу Василю Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1658 

 

 

              Розглянувши звернення гр. Королевича Василя Івановича, жителя смт Ємільчине,         

вул. Соборна, 81, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

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

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.11.2021 року, номер витягу 

НВ-1816586412021, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

15.11.2021 року, номер витягу НВ-1816586442021, та Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 15.11.2021 року, номер витягу НВ-71816586462021, 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Королевичу Василю Івановичу (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0125860), загальною площею 

2,5862 га, в тому числі:  

- ділянка  № 6/279(1) площею 1,5845 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:03:000:0608;       

- ділянка  № 6/279(2) площею 0,1963 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:03:000:0634;       

- ділянка № 6/1274 площею 0,8054 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786400:03:000:0629, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Королевичу Василю Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Королевичу Василю Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр.  Королевичу Василю 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр.  Королевичу Василю Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

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. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 


