
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2031 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Котвицької Катерини Харитонівни, жительки с. Микуличі,  
вул. Садова, 39а  Бородянського району Київської 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 

12.01.2022 року, номер витягу НВ-9900070482022, та Витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку від 12.01.2022 року, номер витягу НВ-9900070462022, 

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. Котвицькій Катерині Харитонівні 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120867), загальною 

площею 3,3348 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 1/1212 площею 2,6879 га (рілля), кадастровий номер 1821786800:10:000:1031; 

-  ділянка № 9/317 площею 0,6469 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786800:07:000:0475, 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. Котвицькій Катерині Харитонівні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Котвицькій Катерині Харитонівні 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. Котвицькій Катерині 

Харитонівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія 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. Котвицькій Катерині Харитонівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2032 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Кашпуренко Володимира Михайловича, жителя м. Київ,         

вул. Г. Ахматової, 13-А кв. 86, 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 16.12.2021 року, номер витягу 

НВ-1816795132021 та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

16.12.2021 року, номер витягу НВ-9902978462021, 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), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Кашпуренко Володимиру Михайловичу 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0127046), загальною 

площею 2,6421 га, в тому числі:  

- ділянка  № 34/1231 площею 2,0612 га (рілля), кадастровий номер 1821784600:07:000:0611; 

- ділянка № 8/92 площею 0,5809 (пасовища), кадастровий номер 1821784600:01:000:0310, 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. Кашпуренко Володимиру Михайловичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Кашпуренко Володимиру Михайловичу 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 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр.  Кашпуренко 

Володимиру Михайловичу для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  

власність гр.  Кашпуренко Володимиру Михайловичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2033 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Туровського Анатолія Йосиповича, жителя с. Сергіївка,         

вул. Центральна, 47, 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 24.12.2021 року, номер витягу 

НВ-1816861582021 та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816861622021, 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), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Туровському Анатолію Йосиповичу 

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

площею 3,9399 га, в тому числі:  

- ділянка  № 38/236 площею 2,6262 га (рілля), кадастровий номер 1821786200:03:000:0352; 

- ділянка № 35/1190 площею 1,3137 (сіножать), кадастровий номер 1821786200:03:000:0329, 

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. Туровському Анатолію Йосиповичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Туровському Анатолію Йосиповичу 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 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр.  Туровському 

Анатолію Йосиповичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  

власність гр.  Туровському Анатолію Йосиповичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2034 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Севрук Галини Олексіївни, жительки м. Житомир,                   

вул. Покровського, 159 кв. 116, 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 24.12.2021 року, номер витягу 

НВ-9903119062021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

24.12.2021 року, номер витягу НВ-9903119012021, 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. Севрук Галині Олексіївні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120173), загальною площею 

1,9357 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 9/204 площею 1,5472 га (рілля), кадастровий номер 1821783800:04:000:0481; 

-  ділянка № 39/1176 площею 0,3885 га (пасовища), кадастровий номер 

1821783800:04:000:0263, за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра» розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Мокляки. 

2. Передати гр. Севрук Галині Олексіївні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Севрук Галині Олексіївні 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. Севрук Галині 

Олексіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія 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. Севрук Галині Олексіївні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2035 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Євтушка Тараса Юрійовича, жителя с. Степанівка,                   

вул. Рад, 109, 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 24.12.2021 року, номер витягу НВ-9903118422021, та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.12.2021 року, номер 

витягу НВ-3513852392021, 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. Євтушку Тарасу Юрійовичу (власнику 

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

2,2406 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 26/294 площею 1,8632 га (рілля), кадастровий номер 1821783800:06:000:0193; 

-  ділянка № 32/1361 площею 0,3774 га (пасовища), кадастровий номер 

1821783800:01:000:0496, за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра» розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Мокляки. 

2. Передати гр. Євтушку Тарасу Юрійовичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Євтушку Тарасу Юрійовичу 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. Євтушку Тарасу 

Юрійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія 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. Євтушку Тарасу Юрійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2036 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Путіловської Зої Василівни, жительки с. Мокляки,                   

вул. Центральна, 5, 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 18.06.2021 року, номер витягу НВ-

4616194912021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

06.01.2022 року, номер витягу НВ-0500022212022 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. Путіловській Зої Василівні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120255), загальною площею 

1,8183га, в тому числі:  

-     ділянка  № 3/3 площею 1,4624 га (рілля), кадастровий номер 1821783800:04:000:0382; 

-  ділянка № 39/1184 площею 0,3559 га (пасовища), кадастровий номер 

1821783800:04:000:0383, за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра» розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області за межами населеного пункту  с. Мокляки. 

2. Передати гр. Путіловській Зої Василівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Путіловській Зої 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. Путіловській Зої 

Василівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія 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. Путіловській Зої Василівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Мирончук Тетяни Миколаївни, жительки м. Баранівка,                

вул.  Соборна, 5а кв. 21, 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 

24.12.2021 року, номер витягу НВ-9903118752021, 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 земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Мирончук Тетяні Миколаївні (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0267287), загальною площею 

2,7621 га, в тому числі:  

- ділянка № 88 площею 2,7621 га (рілля), кадастровий номер 1821780200:02:000:0217, за 

рахунок земель ПКСП «Світанок», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного пункту  с. 

Андрієвичі. 

2. Передати гр. Мирончук Тетяні Миколаївні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Мирончук Тетяні 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 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Мирончук Тетяні 

Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  

власність гр. Мирончук Тетяні Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2038 

 

 

               

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 сертифікатів на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0267394 та                      

ЖТ  № 0267370), загальною площею 5,2335 га, в тому числі:  

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

(згідно сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0267370);       

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

1821780200:03:000:0896 (згідно сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ        

№ 0267394);  

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

1821780200:03:000:0500 (згідно сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ        

№ 0267394), 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 

10 сесія 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. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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


