
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2047 

 

Про надання дозволу ФОП Майданович 

Олені Вікторівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (невитребуваних земельних часток 

(паїв) в натурі (на місцевості) із земель 

реформованого ПКСП «Світанок» для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами населених пунктів Андрієвицького 

старостинського округу на  території 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Розглянувши клопотання ФОП Майданович Олени Вікторівни про надання дозволу на 

розроблення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв) для передачі в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених 

пунктів Андрієвицького старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного 

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

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

(паїв)», відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ФОП Майданович Олені Вікторівні на розроблення з урахуванням 

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

землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельних ділянок  (невитребуваних 

земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованого ПКСП «Світанок», 

для передачі їх в оренду терміном на 7 (сім) років для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 10,73 га (згідно додатку 1), 

розташованих за межами населених пунктів Андрієвицького старостинського округу на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

2.  ФОП Майданович Олені Вікторівні: 

- замовити розроблення  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 



3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Додаток 1 

до рішення 10 сесії VIII скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

04.02.2022 року № 2047  

 

Перелік 

земельних ділянок, які передаються в оренду терміном на 7 (сім) років 

ФОП Майданович Олені Вікторівні для ведення товарного сільськогосподарського     

виробництва, розташованих за межами населених пунктів Андрієвицького                                   

старостинського  округу на території Ємільчинської селищної ради                                

Новоград-Волинського району Житомирської області 

 

 

№       

п/п 
Місце розташування                                

земельної ділянки 
Номер                  

земельної  ділянки              
Площа земельної 

ділянки, га 

1 Андрієвицький старостинський округ 26/396 3,00 

2 Андрієвицький старостинський округ 26/397(1) 2,13 

3 Андрієвицький старостинський округ 26/397(2) 2,05 

4 Андрієвицький старостинський округ 28/406(1) 0,90 

5 Андрієвицький старостинський округ 28/406(2) 2,65 

  ВСЬОГО: 10,73 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу ФОП Майданович Олені Вікторівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

(невитребуваних земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель 

реформованого ПКСП «Світанок» для передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів Андрієвицького 

старостинського округу на  території Ємільчинської селищної ради». 

 

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 № 2048 

 

Про надання дозволу ФОП Майданович 

Олені Вікторівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (невитребуваних земельних часток 

(паїв) в натурі (на місцевості) із земель 

реформованого  ПКСП «Твердь» для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами населених пунктів Симонівського 

старостинського округу на  території 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Розглянувши клопотання ФОП Майданович Олени Вікторівни про надання дозволу на 

розроблення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв) для передачі в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених 

пунктів Симонівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного 

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

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

(паїв)», відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ФОП Майданович Олені Вікторівні на розроблення з урахуванням 

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

землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельних ділянок  (невитребуваних 

земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованого ПКСП «Твердь», 

для передачі їх в оренду терміном на 7 (сім) років для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 10,3655 га (згідно додатку 1), 

розташованих за межами населених пунктів Симонівського старостинського округу на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

2.  ФОП Майданович Олені Вікторівні: 

- замовити розроблення  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 



3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення 10 сесії VIII скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

04.02.2022 року № 2048 

 

Перелік 

земельних ділянок, які передаються в оренду терміном на 7 (сім) років 

ФОП Майданович Олені Вікторівні для ведення товарного сільськогосподарського     

виробництва, розташованих за межами населених пунктів Симонівського                                   

старостинського  округу на території Ємільчинської селищної ради                                

Новоград-Волинського району Житомирської області 

 

 

№       

п/п 
Місце розташування                                

земельної ділянки 
Номер                  

земельної  ділянки              
Площа земельної 

ділянки, га 

1 
Симонівський                                

старостинський  округ 498          1,6055 

2 
Симонівський                                

старостинський  округ 499 1,56 

3 
Симонівський                                

старостинський  округ 500 1,56 

4 
Симонівський                                

старостинський  округ 501 1,56 

5 
Симонівський                                

старостинський  округ 502 1,85 

6 
Симонівський                                

старостинський  округ 503 2,23 

  ВСЬОГО: 10,3655 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу ФОП Майданович Олені Вікторівні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

(невитребуваних земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель 

реформованого  ПКСП «Твердь» для передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів Симонівського 

старостинського округу на  території Ємільчинської селищної ради». 

 

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 № 2049  
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 23.09.2019 року, індексний номер витягу: 182401564 (на 

земельну ділянку площею 9,3890 га, кадастровий номер: 1821783800:06:000:0164, 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: 1922587518217, номер запису про право 

власності/довірчої власності: 33388114), 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 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

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 9,3890 га, кадастровий номер: 1821783800:06:000:0164, 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. Бороденко Валентину Володимирівну, жительку                          

смт Ємільчине,  пров. Соборний, 4.                          

3. Гр. Бороденко Валентині 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 

10 сесія 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. 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 № 2050  
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 17.07.2019 року, індексний номер витягу: 174160640 (на 

земельну ділянку площею 5,0374 га, кадастровий номер: 1821786200:05:000:0260, 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: 1874233018217, номер запису про право 

власності/довірчої власності: 32432804), 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 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

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 5,0374 га, кадастровий номер: 1821786200:05:000:0260, яка знаходиться за межами  

с. Сергіївка 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. Проценко Юрія Михайловича, жителя с. Сергіївка                          

вул. Центральна, 16.                          

3. Гр. Проценко Юрію Михайловичу 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 

10 сесія 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. 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 № 2051 

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 25.09.2019 року, індексний номер витягу: 18638270 (на 

земельну ділянку площею 8,2472 га, кадастровий номер: 1821783800:06:000:0178, 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) землі 

резервного фонду) (код  КВЦПЗ - 17.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

1923992318217, номер запису про право власності/довірчої власності: 33416411), 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 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

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 8,2472 га, кадастровий номер: 1821783800:06:000:0178, яка знаходиться за межами  

с. Аполлонівка 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. Гарбар Юлію Сергіївну, жительку с. Великий Яблунець.                                                  

3. Гр. Гарбар Юлії Сергіївні 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 

10 сесія 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. 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 № 2052 

                                                                                                                              

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 17.09.2019 року, індексний номер витягу: 181580373 (на 

земельну ділянку площею 8,0583 га, кадастровий номер: 1821783800:01:000:0444 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: 1917653218217, номер 

запису про право власності: 33288986), 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 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

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 8,0583 га, кадастровий номер: 1821783800:01:000:0444, 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. Вознюка Анатолія Михайловича, жителя с. Мокляки,                     

вул. Нараївська, 19.                          

3. Гр. Вознюку Анатолію Михайловичу 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 

10 сесія 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. 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 № 2053 

                                                                                                                              

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 15.11.2019 року, індексний номер витягу: 189190913 (на 

земельну ділянку площею 33,2353 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0918 цільове 

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

власність або користування громадянам чи юридичним особам) 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: 

1963599318217, номер запису про право власності: 34191456), 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 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

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 33,2353 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0918, яка знаходиться за межами  

с. Хутір-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. Ющенка Вадима Володимировича, жителя смт Ємільчине,                     

вул. Військова, 5 кв.53.                          

3. Гр. Ющенку Вадиму Володимировичу 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 

10 сесія 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. 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 № 2054 

                                                                                                                              

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 21.08.2019 року, індексний номер витягу: 178589107 (на 

земельну ділянку площею 36,9488 га, кадастровий номер: 1821786400:07:000:0572 цільове 

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

власність або користування громадянам чи юридичним особам) 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: 

178589107, номер запису про право власності: 32943956), 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 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

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 36,9488 га, кадастровий номер: 1821786400:07:000:0572, яка знаходиться за межами  

с. Садки 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. Климчука Сергія Васильовича, жителя смт Ємільчине,                     

вул. Лісова, 23.                          

3. Гр. Климчуку Сергію Васильовичу 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 

10 сесія 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. 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) 
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