
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1918 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічних документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого 

майна, що перебувають в комунальній 

власності Ємільчинської селищної 

ради 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічних документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна, що перебувають в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, 

для оформлення права комунальної власності Ємільчинської селищної ради на земельні 

ділянки, керуючись статтями 12, 125, 126, пунктами 21, 24 розділу «Х. Перехідні 

положення» Земельного Кодексу України, статей 25, 35, 57 Закону України «Про 

землеустрій», Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №476, відповідно до пункту 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 Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, технічних документацій із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти 

нерухомого майна, що перебувають в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, 

для оформлення права комунальної власності Ємільчинської селищної ради на земельні 

ділянки. 

2. Замовником  технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації  земельних 

ділянок  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука визначити 

ліцензовану організацію – розробника технічних документацій із землеустрою  та укласти 

угоди щодо розроблення технічних документацій із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок, зазначених в пункті 1 даного рішення. 

4. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розроблених технічних 

документацій із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на 

розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна, що перебувають в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1919 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки за кадастровим 

номером 1821755100:07:013:0114, яка 

знаходиться в смт Ємільчине по      

вул. Військовій, з метою зміни її 

цільового призначення із «15.01 Для 

розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил України» на «16.00 

Землі запасу» 

 

 

 З метою зміни цільового призначення земельної ділянки за кадастровим номером 

1821755100:07:013:0114, яка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Військовій, із «15.01 Для 

розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України» на «16.00 Землі запасу», 

відповідно до статі 20 Земельного Кодексу України, статті 50 Закону України «Про 

землеустрій», пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології сесія селищної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки за кадастровим номером 1821755100:07:013:0114, яка 

знаходиться в смт Ємільчине по вул. Військовій, з метою зміни її цільового призначеня із 

«15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України» на «16.00 Землі 

запасу».  

2. Ємільчинській селищній раді: 

- замовити розроблення  проекту землеустрою щодо відведення зазначеної земельної 

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

законодавством; 

- розроблений проект землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки 

подати на розгляд та затвердження голові Новоград-Волинської районної державної 

адміністрації Житомирської області. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки за кадастровим номером 

1821755100:07:013:0114, яка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Військовій,  

з метою зміни її цільового призначення із «15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил України» на «16.00 Землі запасу»». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1920 

 

Про надання дозволу гр. Турській 

Тетяні Петрівні на розроблення 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться      

в межах смт Ємільчине по               

вул. Соборна, 36, для передачі в 

оренду  

 

 

Розглянувши звернення гр. Турської Тетяни Петрівни, жительки с. Нитине,               

вул. Центральна, 1, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, яка знаходиться в межах смт Ємільчине по вул. Соборна, 36, 

для передачі в оренду, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 03.05.2018 року, індексний номер витягу: 122715842 (на 

нежитлову будівлю магазину), керуючись ст.ст. 12, 93, 116, 122, 124, 125 Земельного кодексу 

України, ст. 25,  50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до пункту 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної 

ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Турській Тетяні Петрівні на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки із земель громадської забудови смт Ємільчине орієнтовною 

площею 0,02 га, в т.ч.: 0,02 га - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 

КВЦПЗ – 03.07), для передачі в оренду. Земельна ділянка знаходиться в межах                      

смт Ємільчине по вул. Соборна, 36, на території  Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Турській Тетяні Петрівні: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

-  розроблений проект землеустрою погодити відповідно до норм чинного 

законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу гр. Турській Тетяні Петрівні на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться  в межах смт Ємільчине по вул. Соборна, 36,                    

для передачі в оренду». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1921 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних 

ділянок у власність громадянам   для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

реєстрацію права власності від 13.04.2021 року, індексний номер витягу: 252316638 (на 

земельну ділянку площею 4,0459 га, кадастровий номер: 1821783800:01:000:0453, цільове 

призначення – землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які 

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

КВЦПЗ 17.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2334838418217, номер 

запису про право власності/довірчої власності: 41452463), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 

116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про 

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

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

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

         

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 4,0459 га, кадастровий номер: 1821783800:01:000:0453, яка знаходиться за межами  

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

Житомирської області, з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Валінкевич Світлану Йосипівну, жительку                          

с. Кам'яногірка,  вул. Центральна, 38.                          

3. Гр. Валінкевич Світлані Йосипівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу 

Ємільчинської селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у 

власність громадянам   для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1922 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних 

ділянок у власність громадянам   для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

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

України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», відповідно відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

         

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 4,0881 га, кадастровий номер: 1821784800:01:000:0083, яка знаходиться за межами  

с. Рудня-Іванівська на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Дідус Людмилу Іванівну, жительку  с. Рудня-Іванівська,  

пров. Садовий, 15.                          

3. Гр. Дідус Людмилі Іванівні визначити ліцензовану організацію - розробника технічної 

документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 



4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу 

Ємільчинської селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у 

власність громадянам   для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1923 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних 

ділянок у власність громадянам   для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

фермерського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв громадян, 

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

реєстрацію права власності від 31.07.2019 року, індексний номер витягу: 175813589 (на 

земельну ділянку площею 11,7403 га, кадастровий номер: 1821755100:11:000:0034, цільове 

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

власність або користування громадянам чи юридичним особам)  (код  КВЦПЗ - 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1884214618217, номер запису про право 

власності: 32627241), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

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

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

         

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 11,7403 га, кадастровий номер: 1821755100:11:000:0034, яка знаходиться за межами  

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

Житомирської області, з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Джигору Тетяну Броніславівну, жительку с. Горбове,     

вул. Горького, 8.                          

3. Гр. Джигорі Тетяні Броніславівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу 

Ємільчинської селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у 

власність громадянам   для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. не голосував 

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. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 22 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1924 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних 

ділянок у власність громадянам   для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

фермерського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв громадян, 

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

реєстрацію права власності від 19.03.2021 року, індексний номер витягу: 248904755 (на 

земельну ділянку площею 7,7243 га, кадастровий номер: 1821783800:06:000:0195 цільове 

призначення – землі резервного фонду (землі, створені органами виконавчої влади або 

органами місцевого самоврядування у процесі приватизації сільськогосподарських угідь, які 

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

КВЦПЗ 17.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2315934318217, номер 

запису про право власності: 41060834), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 

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

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

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

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

         

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 7,7243 га, кадастровий номер: 1821783800:06:000:0195, яка знаходиться за межами  

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

Житомирської області, з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Бондаренко Ніну Андріївну, жительку с. Мокляки,                     

вул. Степанівська, 5.                          

3. Гр. Бондаренко Ніні Андріївні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу 

Ємільчинської селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у 

власність громадянам   для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1925 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних 

ділянок у власність громадянам   для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

фермерського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв громадян, 

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

реєстрацію права власності від 10.03.2021 року, індексний номер витягу: 247572665 (на 

земельну ділянку площею 25,2423 га, кадастровий номер: 1821784800:06:000:0228 цільове 

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

власність або користування громадянам чи юридичним особам)  (код  КВЦПЗ - 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2308657418217, номер запису про право 

власності: 40912832), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

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

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

         

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 25,2423 га, кадастровий номер: 1821784800:06:000:0228, яка знаходиться за межами  

с. Рудня-іванівська на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Чамор Ірину Володимирівну, жительку с. Рудня-

Іванівська, вул. Лесі Українки, 2.                          

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

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу 

Ємільчинської селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у 

власність громадянам   для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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


