
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2055 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд,  для передачі  у власність, рішення 10 сесії          

VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 04.02.2022 року № 1961 «Про затвердження 

детального  плану території земельної ділянки,  розташованої  по  вул. Зелена, 18,  в                   

с. Кривотин Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області», керуючись ст. 12, 40, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, 

ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01.07.2004 року, відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА:   

 

1. Надати дозвіл  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проєктів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  у 

власність слідуючим громадянам: 

1.1. Матвієнко Марії Кузьмівні, жительці с. Запруда, вул. Центральна, 33, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна 

ділянка знаходиться в  с. Запруда по  вул. Центральна, 33. 

1.2. Бондарчуку Роману Володимировичу, жителю с. Тайки, із земель житлової та 

громадської забудови с. Тайки площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Тайки по  вул. Садова, 12. 

1.3. Назарчук Юлії Сергіївні, жительці с. Кочичине, вул. Миру, 27, з земель житлової та 

громадської забудови с. Кочичине площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Кочичине по  вул. Миру, 27. 

1.4. Остапенко Любові Олександрівні, жительці с. Кривотин, з земель житлової та 

громадської забудови с. Кривотин площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва 



і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Кривотин по  вул. Зарічна, 7. 

1.5. Ткачук Катерині Валеріївні, жительці м. Коростень, вул. Князя Володимира, 10 кв. 57, 

із земель житлової та громадської забудови с. Кривотин площею 0,2500 га, в тому числі:          

0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в  с. Кривотин по  вул. Зелена, 18. 

2.  Вищевказаним громадянам:   

- замовити розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 
 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, для передачі у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. 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 № 2056 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості), що передаються у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), копії документів, що посвідчують право власності громадян на 

нерухоме майно (житлові будинки), керуючись ст. 12, 78, 81, 87, 88, 116, 118, 121, 122, 123, 

125, 126  Земельного кодексу України,  ст. 25, 28, 55 Закону «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм  і 

правил у сфері  землеустрою, технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення   

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості) в межах населених пунктів 

Ємільчинської селищної ради  для передачі у власність слідуючим громадянам:    

1.1. Онопченко Тетяні Андріївні, жительці смт Ємільчине, вул. Горького, 57, із земель 

житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,1500 га, в тому числі: 0,1500 га – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Горького, 57. 

1.2. Шуріній Людмилі Дмитрівні, жительці смт Ємільчине, вул. Пушкіна, 15, із земель 

житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,0800 га, в тому числі: 0,0800 га – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Пушкіна, 15. 

1.3. Хрущ Галині Миколаївні, жительці с. Ситне, вул. Центральна, 31, із земель житлової та 

громадської забудови с. Березники площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна 

ділянка знаходиться в с. Березники по вул. Городницька, 1 В. 

1.4. Лук’янчуку Олександру Миколайовичу, жителю с. Березники, вул. 1 Травня, 16, із 

земель житлової та громадської забудови с. Березники площею 0,2500 га, в тому числі:    

0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Березники по вул. 1 Травня, 16. 

1.5. Бацюн Тетяні Дем’янівні, жительці с. Середи, із земель житлової та громадської 

забудови с. Середи площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в с. Середи по вул. Сербівська, 79 А. 

1.6. Солоп-Тарасевич Любові Миколаївні, жительці с. Степанівка, із земель житлової та 

громадської забудови с. Степанівка площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна 

ділянка знаходиться в с. Степанівка, вул. Рад, 63. 

1.7. Морожик Валентині Прокопівні, жительці м. Малин, вул. Дорошок, 20 кв. 19, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Нові Серби по вул. Садова, 26. 

1.8. Шролику Миколі Васильовичу, жителю с. Симони, вул. Незалежності, 28, та Шроліку 

Петру Васильовичу,  жителю м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 25 кв. 127, у спільну часткову 

власність із земель житлової та громадської забудови с. Симони площею 0,2500 га, в тому 

числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Симони по  вул. Незалежності, 28. 

1.9. Осіпчук Ніні Степанівні, жительці с. Мокляки, вул. Нараївська, 18, із земель 

сільськогосподарського призначення с. Мокляки площею 0,5500 га, в тому числі: 0,5500 га – 

для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах               

с. Мокляки. 

1.10. Маярчук Софії Трохимівні, жительці с. Велика Цвіля, загальною  площею  0,5000 га, в 

тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та громадської забудови с. Велика Цвіля 

площею 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в  с. Велика Цвіля по вул. Майдан, 18, та земельна ділянка 

№2 із земель сільськогосподарського призначення площею 0,2500 га – для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах с. Велика Цвіля. 

1.11. Волощуку Миколі Денисовичу, жителю с. Середи, загальною  площею  0,7000 га, в 

тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та громадської забудови с. Середи 

площею 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка знаходиться в  с. Середи по вул. Зарічна, 25, та земельна ділянка №2 із 

земель сільськогосподарського призначення площею 0,4500 га – для ведення особистого 

селянського господарства, яка знаходиться в межах с. Середи. 

1.12. Дмитренко Валентині Миколаївні, жительці с. Руденька, вул. Незалежності, 79, із 

земель житлової та громадської забудови с. Руденька площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 

га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Руденька по вул. Незалежності, 79 А. 

1.13. Левченку Василю Миколайовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Незалежності, 48а, із 

земель житлової та громадської забудови с. Руденька площею 0,2500 га, в тому числі:      

0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Руденька по вул. Незалежності, 128. 

1.14. Суховецькому Адаму Петровичу, жителю с. Вірівка, пров. Кар'єрний, 15, загальною  

площею  0,5500 га, в тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та громадської 

забудови с. Вірівка площею 0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка знаходиться в  с. Вірівка, пров. Кар'єрний, 15, та 

земельна ділянка №2 із земель сільськогосподарського призначення площею 0,3000 га – для 

ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах с. Вірівка. 

1.15. Дмитренко Валентину Олексійовичу, жителю с. Медведеве вул. Центральна, 92, із 

земель житлової та громадської забудови с. Медведеве площею 0,2500 га, в тому числі:     

0,2500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, яка знаходиться в межах с. Медведеве. 

2. Вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 

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

із законодавством; 



- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм чинного 

законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення технічних документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), що 

передаються у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. 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 № 2057 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

в межах населених пунктів 

Ємільчинської селищної ради для 

ведення особистого селянського 

господарства для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення громадан про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства для передачі у власність, керуючись   ст.ст. 12, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно 

до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проєктів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок в 

межах населених пунктів Ємільчинської селищної ради для ведення особистого селянського 

господарства  у власність слідуючим громадянам: 

1.1. Морожик Валентині Прокопівні, жительці м. Малин, вул. Дорошок, 20 кв. 19, із земель 

запасу с. Нові Серби орієнтовною площею 1,1500 га, в т.ч.: 1,1500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.2. Солоп-Тарасевич Любові Миколаївні, жительці с. Степанівка, із земель запасу              

с. Степанівка орієнтовною площею 0,3000 га, в т.ч.: 0,3000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.3. Онищенко Миколі Васильовичу, жителю с. Березники, вул. Майданська, 25, із земель 

запасу с. Березники орієнтовною площею 0,7000 га, в т.ч.: 0,7000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.4. Шульзі Аркадію Степановичу, жителю с. Березники, вул. Майданська, 41, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.5. Шнайдер Олені Василівні, жительці с. Березники, вул. 1 Травня, 4, із земель запасу      

с. Березники орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого 



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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.6. Шнайдер Тетяні Володимирівні, жительці с. Березники, вул. 1 Травня, 27, із земель 

запасу  с. Березники орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.7. Філінській Уляні Савеліївні, жительці с. Сергіївка, вул. Центральна, 50, із земель запасу  

с. Сергіївка орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.8. Зембицькій Тетяні Олександрівні, жительці с. Сергіївка, вул. Центральна, 7, із земель 

запасу  с. Сергіївка орієнтовною площею 1,5000 га, в т.ч.: 1,5000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області.   

1.9. Онопченко Тетяні Андріївні, жительці смт Ємільчине, вул. Горького, 57, із земель 

запасу смт Ємільчине орієнтовною площею 0,1500 га, в т.ч.: 0,1500 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах смт Ємільчине 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.10. Чирко Світлані Сергіївні, жительці смт Ємільчине, вул. Миру, 27, із земель запасу смт 

Ємільчине орієнтовною площею 0,1500 га, в т.ч.: 0,1500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.11. Бондарчук Ганні Федорівні, жительці смт Ємільчине, вул. Шевченка, 85, із земель 

запасу смт Ємільчине орієнтовною площею 0,1500 га, в т.ч.: 0,1500 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах смт Ємільчине 

на території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

1.12. Назарчук Юлії Сергіївні, жительці с. Кочичине, вул. Миру, 27, із земель запасу               

с. Кочичине орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.13. Остапенко Любові Олександрівні, жительці с. Кривотин, вул. Зарічна, 7, із земель 

запасу с. Кривотин орієнтовною площею 1,2000 га, в т.ч.: 1,2000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.14. Галазун Ніні Михайлівні, жительці с. Ситне, вул. Центральна 12, із земель запасу          

с. Ситне орієнтовною площею 0,8000 га, в т.ч.: 0,8000 га – для ведення особистого селянського 

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

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.15. Дмитренку Валентину Олексійовичу, жителю с. Медведеве, вул. Центральна, 92, із 

земель запасу с. Медведеве орієнтовною площею 1,5500 га, в т.ч.: 1,5500 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах Медведеве на 

території Ємільчинської селищної ради  Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.16. Бацюн Тетяні Дем’янівні, жительці с. Середи, із земель запасу с. Середи орієнтовною 

площею 2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення особистого селянського господарства. 

Земельна ділянка знаходиться  в межах с. Середи на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.17. Жека Марії Петрівні жительці с. Тайки, із земель запасу с. Середи орієнтовною площею 

2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення особистого селянського господарства. Земельна 

ділянка знаходиться на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 



1.18. Жеці Сергію Леонідовичу жителю с. Тайки, вул. Зарічна, 34, із земель запасу с. Тайки 

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

господарства. Земельна ділянка знаходиться на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

1.19. Чамор Василю Григоровичу жителю с. Рудня-Іванівська, вул. Зарічна,10, із земель 

запасу с. Рудня-Іванівська орієнтовною площею 1,5000 га, в т.ч.: 1,5000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться  в межах с. Рудня-

Іванівська на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проєкти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в межах населених пунктів Ємільчинської селищної ради для ведення 

особистого селянського господарства для передачі у власність громадянам». 

 

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 № 2058 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на  

місцевості), що передаються у 

власність громадянам для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 

 

Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), для передачі у власність для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, свідоцтво про право на спадщину за законом від 23.11.2021 року серія НРО 

062666; свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.11.2021 року серія НРО 062630; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.11.2021 року серія НРО 062667; свідоцтво 

про право на спадщину за законом від 29.07.2021 року серія НРК 214841; свідоцтво про право 

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

спадщину за законом від 08.07.2021 року серія НРВ 106277; свідоцтво про право на спадщину 

за законом від 02.12.2021 року серія НРО 062710; свідоцтво про право на спадщину за законом 

від 27.11.2021 року серія НРР 116416, керуючись  ст. 12, 78, 81, 86, 87, 88 Земельного кодексу 

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

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», 

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

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

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм  і 

правил у сфері землеустрою, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва слідуючим громадянам:   

1.1. Олексюк Вірі Степанівні, жительці м. Житомир, проїзд Табірний, 8 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122992),  загальною площею    

2,88 га, в тому числі: ділянка  № 592  площею 2,40 га (рілля), ділянка  № 1708  площею  0,48 га 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами с. Велика Цвіля. 

1.2. Сороці Наталії Іванівні, жительці с. Рудня-Іванівська, вул. Шевченка, 24 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121284), загальною площею     

2,05 га, в тому числі: ділянка  № 2  площею 2,05 га (рілля), за рахунок земель реформованого 



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

Волинського району Житомирської області,  за межами с. Рудня-Іванівська. 

1.3. Лашевичу Едуарду Анатолійовичу, жителю с. Запруда, вул. Садова, 3 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 002147), загальною площею       

3,91 га, в тому числі: ділянка  № 12/88  площею 2,83 га (рілля), ділянка  № 10/1025  площею 

1,08 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Гагаріна, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

за межами с. Сергіївка. 

1.4. Лашевичу Едуарду Анатолійовичу, жителю с. Запруда, вул. Садова, 3 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 002280), загальною площею       

4,53 га, в тому числі: ділянка  № 16/132  площею 3,31 га (рілля), ділянка  № 24/1286  площею 

1,22 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Гагаріна, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

за межами с. Сергіївка. 

1.5. Федотовій Олені Дмитрівні, жительці м. Коростень, вул. Князя Володимира, 40 

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

площею 3,82 га, в тому числі: ділянка № 1326 площею 2,40 га (рілля), ділянка № 518  площею 

1,42 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Підлуби», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

за межами с. Підлуби. 

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

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

2,15 га, в тому числі: ділянка № 303 площею 1,60 га (рілля), ділянка № 1190 площею 0,55 га 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами  с. Середи. 

1.7. Куницькій Валентині Борисівні, жительці с. Куліші (власниці сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0124931), загальною площею  2,40 га, в тому числі: ділянка 

№ 10/1092 площею 2,17 га (рілля), ділянка № 6/42 площею 0,23 га (кормові), за рахунок земель 

реформованого ПКСП ім. Шевченка, розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

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

1.8. Куницькій Валентині Борисівні, жительці с. Куліші (власниці сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0124892), загальною площею  1,76 га, в тому числі: ділянка 

№ 26/1361 площею 1,52 га (рілля), ділянка № 6/69 площею 0,24 га (кормові), за рахунок земель 

реформованого ПКСП ім. Шевченка, розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

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

1.9. Куницькому Ярославу Петровичу, жителю м. Ірпінь, вул. Садова, 90 Київської області 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0124971), загальною 

площею  2,28 га, в тому числі: ділянка № 1029 площею 2,07 га (рілля), ділянка № 212 площею 

0,21 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Шевченка, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  

за межами  с. Куліші. 

1.10. Дученко Ганні Фабіянівні, жительці с. Тишів, вул. Польова, 1 Коростенського району 

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

ЖТ       № 0121883), загальною площею  3,23 га, в тому числі: ділянка № 1104 площею 2,45 га 

(рілля), ділянка № 102 площею 0,78 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП 

«Правда», розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського 

району Житомирської області,  за межами  с. Мала Глумча. 

1.11. Бабічеву Олександру Євгенійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Незлежності, 48а 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121148), загальною 

площею 4,01 га, в тому числі: ділянка  № 17/297  площею 2,13 га (рілля), ділянка  № 16/1257  

площею 1,88 га (сіножать), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Островського, 



розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, за межами с. Медведеве. 

1.12. Бабічеву Олександру Євгенійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Незлежності, 48а 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121147), загальною 

площею 3,85 га, в тому числі: ділянка  № 18/296(1)  площею 0,49 га (рілля), ділянка                  

№ 187/296(2)  площею 1,62 га (рілля) ділянка  № 16/1255  площею 1,74 га (сіножать), за 

рахунок земель реформованого ПКСП ім. Островського, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами с. Медведеве. 

2. Вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення  технічних  документацій  із землеустрою   щодо встановлення 

меж земельних ділянок  в суб’єктів господарювання, що є  виконавцями робіт  із землеустрою  

згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм чинного 

законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення технічних документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на  місцевості), що 

передаються у власність громадянам для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. 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 № 2059 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності  

Ємільчинської селищної ради (за 

межами смт Ємільчине) зі зміною їх 

цільового призначення для передачі 

у власність громадянам – учасникам 

бойових дій для індивідуального 

садівництва 

 

Розглянувши рішення 22 сесії VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

31.03.2020 року «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених пунктів Ємільчинської селищної ради (землі запасу)», 

Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності 

(на 68 (шістдесят вісім) окремих земельних ділянок, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), які знаходяться за межами смт Ємільчине), звернення громадян – учасників 

бойових дій,  керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 35, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області (за межами смт Ємільчине) зі зміною їх цільового призначення із 

«Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на землі «Для 

індивідуального садівництва» (код  КВЦПЗ - 01.05) для передачі у власність громадянам – 

учасникам бойових дій, вказаних в додатку №1. 

2. Громадянам, вказаним в додатку №1: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та охорони природи. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення 10 сесії                      

VIII скликання Ємільчинської 

селищної ради від  04.02.2022 

року № 2059 

 

 

СПИСОК 

громадян – учасників бойових дій, яким надається дозвіл на розроблення  

проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 

власності  Ємільчинської селищної ради (за межами смт Ємільчине) зі зміною 

 їх цільового призначення для передачі у власність для індивідуального садівництва. 

 

№  

п/п 
Кадастровий номер Площа, га 

ПІБ   

учасника бойових дій 

1 1821755100:06:000:0541 0,1077 Омелянчук Сергій Сергійович 

2 1821755100:06:000:0509 0,1051 Кручек Станіслав Максимович 

3 1821755100:06:000:0542 0,1200 Климчук Сергій Васильович 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради (за межами        

смт Ємільчине) зі зміною їх цільового призначення для передачі у власність громадянам 

– учасникам бойових дій для індивідуального садівництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. 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 № 2060 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проектів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для індивідуального садівництва 

для передачі у власність 

громадянам 

 

 

            Розглянувши звернення  громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального садівництва для 

передачі у власність,керуючись ст. 12, 19, 35, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126   Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини 

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

ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проектів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок в 

межах населених пунктів Ємільчинської селищної ради для індивідуального садівництва у 

власність слідуючим громадянам: 

1.1. Куницькому Віталію Васильовичу, жителю с. Хутір-Мокляки, вул. Корольова, 45,  із 

земель резерву с. Хутір-Мокляки  орієнтовною площею 0,1200 га, в т.ч.: 0,1200 га – для 

індивідуального садівництва, що розташована  в межах  населеного пункту с. Хутір-Мокляки 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в суб’єктів 

господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом; 

- розроблені проекти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва для передачі у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. 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 № 2061 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності  

Ємільчинської селищної ради (за 

межами населених пунктів) зі зміною 

їх цільового призначення для 

передачі у власність громадянам для 

ведення особистого селянського 

господарства  

 

 

 Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами населених пунктів) для передачі у власність, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, п. 24 Перехідних положень Земельного кодексу України із змінами, внесеними 

згідно із Законом України №1423-ІХ від 28.04.2021 року «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері 

земельних відносин», ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл  на розроблення  з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області (за межами населених пунктів) зі зміною їх цільового призначення для 

передачі у власність слідуючим громадянам: 

1.1. Даценку Сергію Івановичу, жителю с. Аполлонівка, вул. Центральна, 11,  орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її цільового 

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

власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка 

знаходиться за межами  с. Аполлонівка. 

1.2. Хрущу Валерію Анатолійовичу, жителю Ситне, орієнтовною площею 2,0000 га із 

земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її цільового призначення із «Землі 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка знаходиться за межами      

с. Березники. 



1.3. Ющенко Тетяні Сергіївні, жительці с. Підлуби, Шепельова, 9, орієнтовною площею 

2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її цільового призначення із 

«Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на «Для ведення 

особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка знаходиться за 

межами  с. Нараївка. 

1.4. Бороденко Валентині Володимирівні, жительці смт Ємільчине, пров. Соборний, 4, 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради, зі зміною її 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) 

на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03). Земельна 

ділянка знаходиться за межами  с. Мокляки. 

2. Вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради (за межами 

населених пунктів) зі зміною їх цільового призначення для передачі у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. 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 № 2062 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Омелянчуку Сергію Сергійовичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства  

 

              

Розглянувши звернення гр. Омелянчука Сергія Сергійовича (учасника бойових дій), 

жителя м. Новоград-Волинський, пров. Світлий, 4, про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Болярка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Омелянчуку Сергію Сергійовичу, жителю м. Новоград-Волинський, 

пров. Світлий, 4, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,8338 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821782000:01:000:0555) зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за 

межами с. Болярка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Омелянчуку Сергію Сергійовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Омелянчуку Сергію Сергійовичу 

(учаснику бойових дій) 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 № 2063 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Олексієнко Галині Андріївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Олексієнко Галині Андріївні, жительки с. Серби, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Серби) для передачі 

у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 

78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону 

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

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

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

ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Олексієнко Галині Андріївні, жительці  с. Серби, на розроблення з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою,  проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,9560 га із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821785800:07:000:0099) зі 

зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Серби на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Олексієнко Галині Андріївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Олексієнко Галині Андріївні 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 № 2064 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шепель Любові Кузьмівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шепель Любов Кузьмівни, жительки  смт Ємільчине,         

вул. Козацька, 5, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

с. Вірівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини першої 

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

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

екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шепель Любові Кузьмівні, жительці смт Ємільчине, вул. Козацька, 5, 

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

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,6000 га  із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821782200:08:000:0679) зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за 

межами с. Вірівка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Шепель Любові Кузьмівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Шепель Любові Кузьмівні 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 № 2065 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Кручеку Станіславу Максимовичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства 

  

 

             Розглянувши звернення гр. Кручека Станіслава Максимовича (учасника бойових дій), 

жителя с. Горбове,  вул. Лесі Українки, 57, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами  с. Болярка) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Кручеку Станіславу Максимовичу (учаснику бойових дій), жителю     

с. Горбове,  вул. Лесі Українки, 57 на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

ділянки орієнтовною площею 1,8338 га із земель комунальної власності (кадастровий номер 

182178200:01:000:0555)  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення із 

«Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для 

ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. 

Земельна ділянка знаходиться за межами с. Болярка на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Кручеку Станіславу Максимовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у відповідності 

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

  
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Кручеку Станіславу Максимовичу 

(учаснику бойових дій) 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 № 2066 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Залевській Марії Станіславівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

  

 

             Розглянувши звернення гр. Залевській Марії Станіславівні, жительки с. Болярка, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Болярка) для 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Залевській Марії Станіславівні, жительці с. Болярка на розроблення з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері землеустрою,  проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 1,8338 га із земель 

комунальної власності(кадастровий номер 182178200:01:000:0555)  Ємільчинської селищної 

ради зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії 

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  

КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 

01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Болярка на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Залевській Марії Станіславівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у відповідності 

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова                                                                                        Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Залевській Марії Станіславівні 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 № 2067 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Масник Ользі Вікторівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Масник Ольги Вікторівни, жительки с. Великий Яблунець, 

вул. Сергія Кемського, 29, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно 

до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Масник Ользі Вікторівні, жительці с. Великий Яблунець,                 

вул. Сергія Кемського, 29, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,5000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради                                

(кадастровий номер 1821782200:02:000:0693) зі зміною цільового призначення із «Землі 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Масник Ользі Вікторівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова                                                                                   Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Масник Ользі Вікторівні 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 № 2068 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Масник Олені Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Масник Олени Миколаївни, жительки с. Великий Яблунець, 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Великий 

Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини першої 

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

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

екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Масник Олені Миколаївні, жительці с. Великий Яблунець, на 

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

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,5000 га із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821782200:02:000:0693) зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за 

межами с. Великий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Масник Олені Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Масник Олені Миколаївні 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 № 2069 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Іващуку Руслану Андрійовичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Іващука Руслана Андрійовича (учасника бойових дій), 

жителя с. Солонка, вул. Повітряна, 10 кв. 62 Пустомитівського району, Львівської області, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Симони) для 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Іващуку Руслану Андрійовичу, жителю с. Солонка, вул. Повітряна, 10 

кв. 62 Пустомитівського району, Львівської області, на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки площею 2,0000 га із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821786600:03:000:0118) зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Симони на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Іващуку Руслану Андрійовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Іващуку Руслану Андрійовичу 

(учаснику бойових дій) 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 № 2070 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Іващук Олені Вікторівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Іващук Олени Вікторівни, жительки с. Тетерівка, вул. Річна, 

20, Житомирського району, Житомирської області, про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Симони) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Іващук Олені Вікторівні, жительці с. Тетерівка, вул. Річна, 20 

Житомирського району, Житомирської області, на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки площею 2,0000 га із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821786600:03:000:0118) зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Симони на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Іващук Олені Вікторівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Іващук Олені Вікторівні 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 № 2071 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Іващук Ірині Степанівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Іващук Ірини Степанівни, жительки с. Солонка, вул. 

Повітряна, 10 кв. 62, Пустомитівського району, Львівської області, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Симони) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 

121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Іващук Ірині Степанівні, жительці с. Солонка, вул. Повітряна, 10     

кв. 62, Пустомитівського району, Львівської області, на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки площею 2,0000 га із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821786600:03:000:0118) зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Симони на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Іващук Ірині Степанівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

  
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Іващук Ірині Степанівні 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 № 2072 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Пальку Борису Михайловичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Палька Бориса Михайловича, жителя смт Ємільчине,       

вул. Миру, 81 кв. 1, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Садки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Пальку Борису Михайловичу, жителю смт Ємільчине, вул. Миру, 81, 

кв.1, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821786400:07:000:0604) зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за 

межами с. Садки на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Пальку Борису Михайловичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Пальку Борису Михайловичу 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 № 2073 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Палько Галині Василівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Палько Галини Василівни, жительки смт Ємільчине,        

вул. Миру, 81 кв. 1, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Садки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Палько Галині Василівні, жительки смт Ємільчине, вул. Миру, 81, 

кв.1, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821786400:07:000:0604) зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за 

межами с. Садки на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Палько Галині Василівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Палько Галині Василівні 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 № 2074 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Проценку Юрію Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Проценка Юрія Петровича, жителя с. Сергіївка,                

вул. Центральна, 16, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Сергіївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Проценку Юрію Петровичу, жителю с. Сергіївка, вул. Центральна, 

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

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821786200:05:000:0260) зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за 

межами с. Сергіївка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Проценку Юрію Петровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Проценку Юрію Петровичу 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 № 2075 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Марциновському Петру Петровичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Марциновського Петра Петровича, жителя с. Сергіївка,   

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

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

с. Сергіївка) для передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, 

керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до п. 34 частини першої 

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

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

екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Марциновському Петру Петровичу, жителю с. Сергіївка,                   

вул. Польова, 1, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 2,0000 

га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821786200:05:000:0260) зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за 

межами с. Сергіївка на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Марциновському Петру Петровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Марциновському Петру Петровичу 

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 № 2076 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Гарбар Юлії Сергіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гарбар Юлії Сергіївни, жительки с. Великий Яблунець, про 

надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Аполлонівка) для 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Гарбар Юлії Сергіївні, жительки с. Великий Яблунець, на 

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

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,1700 га із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821783800:06:000:0178) зі зміною цільового призначення із «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) на землі 

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Аполлонівка на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Гарбар Юлії Сергіївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Гарбар Юлії Сергіївні 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 № 2077 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Гарбару Миколі Вікторовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гарбара Миколи Вікторовича, жителя с. Великий Яблунець, 

вул. Сергія Кемського, 108, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Аполлонівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Гарбару Миколі Вікторовичу, жителю с. Великий Яблунець,            

вул. Сергія Кемського, 108, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 1,1700 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821783800:06:000:0178) зі зміною цільового призначення із «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) на землі 

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Аполлонівка на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Гарбару Миколі Вікторовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК  
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Гарбару Миколі Вікторовичу 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 № 2078 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Грабовській Галині Павлівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

             Розглянувши звернення гр. Грабовській Галині Павлівні, жительки с. Аполлонівка,                

вул. Центральна, 28, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Аполлонівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Грабовській Галині Павлівні, жительці с. Аполлонівка,                     

вул. Центральна, 28, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею    1,1700 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(кадастровий номер 1821783800:06:000:0178) зі зміною цільового призначення із «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) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 

01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Аполлонівка на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Грабовській Галині Павлівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Грабовській Галині Павлівні 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 № 2079 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Чиж Вікторії Вікторівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

             Розглянувши звернення гр. Чиж Вікторії Вікторіви, жительки с. Малий Яблунець,     

вул. Ополонівська, 17, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Аполлонівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Чиж Вікторії Вікторівні, жительці с. Аполлонівка, вул. Центральна, 

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

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,1700 га із 

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821783800:06:000:0178) зі зміною цільового призначення із «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) на землі 

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Аполлонівка на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Чиж Вікторії Вікторівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Чиж Вікторії Вікторівні 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 № 2080 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Напольській Катерині Йосипівні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

             Розглянувши звернення гр. Напольської Катерини Йосипівни, жительки с. Мокляки, 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. Аполлонівка) для 

передачі у власність для ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 

19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

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

селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Напольській Катерині Йосипівні, жительці с. Мокляки, на 

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

проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,1700 га із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821783800:06:000:0178) зі зміною цільового призначення із «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) на землі 

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Аполлонівка на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Напольській Катерині Йосипівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова     Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Напольській Катерині Йосипівні 

 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 № 2081 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Напольській Богдані Валентинівні 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

             Розглянувши звернення гр. Напольської Богдани Валентинівни, жительки                     

с. Кам'яногірка, вул. Центральна ,5 про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Аполлонівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Напольській Богдані Валентинівні, жительці с. Кам'яногірка,                

вул. Центральна, 5, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,1700 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821783800:06:000:0178) зі зміною цільового призначення із «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) на землі 

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Аполлонівка на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Напольській Богдані Валентинівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова     Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Напольській Богдані Валентинівні 

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 № 2082 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Напольському Ярославу 

Валентиновичу для ведення 

особистого селянського господарства 

 

             Розглянувши звернення гр. Напольського Ярослава Валентиновича, жителя                   

с. Мокляки, вул. Центральна, 5, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Аполлонівка) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Напольському Ярославу Валентиновичу, жителю с. Мокляки,               

вул. Центральна, 5, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,1700 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821783800:06:000:0178) зі зміною цільового призначення із «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) на землі 

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Аполлонівка на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Напольському Ярославу Валентиновичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова     Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Напольському Ярославу 

Валентиновичу 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 № 2083 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Вознюку Анатолію Михайловичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Вознюку Анатолію Михайловичу, жителя с. Мокляки,                     

вул. Нараївська, 19, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Мокляки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Вознюку Анатолію Михайловичу, жителю с. Мокляки,                     

вул. Нараївська, 19, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

1,5000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821783800:01:000:0444) зі зміною цільового призначення із «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) на землі 

«Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у 

власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Мокляки на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Вознюку Анатолію Михайловичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології.  
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі 

зміною цільового призначення для передачі у власність гр. Вознюку Анатолію 

Михайловичу 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 № 2084 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ткачук Катерині Валеріївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

             Розглянувши звернення гр. Ткачук Катерини Валеріївни, жительки м. Коростень,                

вул. Князя Володимира, 10 кв. 57, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Кривотин) для передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 

122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ткачук Катерині Валеріївні, жительці м. Коростень,                       

вул. Князя Володимира, 10 кв. 57, на розроблення з урахуванням вимог державних 

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

земельної ділянки площею 1,3130 га із земель комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради (кадастровий номер 1821783200:05:000:0254) зі зміною цільового 

призначення із «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) землі запасу» (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого 

селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка 

знаходиться за межами с. Кривотин на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ткачук Катерині Валеріївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії 

селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова                                                                               Сергій ВОЛОЩУК  
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Ткачук Катерині Валеріївні 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 № 2085 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ющенку Вадиму Володимировичу 

(учаснику бойових дій) для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ющенка Вадима Володимировича (учасника бойових дій), 

жителя смт Ємільчине, вул. Військова, 5  кв. 53, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Хутір-Мокляки) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 

121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ющенку Вадиму Володимировичу (учаснику бойових дій), жителю 

смт Ємільчине, вул. Військова, 5  кв. 53, на розроблення з урахуванням вимог державних 

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

земельної ділянки площею 2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (кадастровий номер 1821783400:07:000:0918) зі зміною цільового призначення із «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) землі запасу» 

(код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  

КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Хутір-

Мокляки на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Ющенку Вадиму Володимировичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                Сергій ВОЛОЩУК 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Ющенку Вадиму Володимировичу 

(учаснику бойових дій) 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 № 2086 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шомку Андрію Васильовичу 

(учаснику бойових дій)  для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шомка Андрія Васильовича (учасника бойових дій), жителя 

смт Ємільчине, вул. Грека, 22, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Хутір-Мокляки) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно 

до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шомку Андрію Васильовичу (учаснику бойових дій), жителю         

смт Ємільчине, вул. Грека, 22, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

площею 2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821783400:07:000:0918) зі зміною цільового призначення із «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) землі запасу» (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Хутір-Мокляки на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Шомку Андрію Васильовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК      

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Шомку Андрію Васильовичу 

(учаснику бойових дій)  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 № 2087 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Волощуку Олександру 

Анатолійовичу (учаснику бойових дій)  

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

        Розглянувши звернення гр. Волощука Олександра Анатолійовича (учасника бойових дій), 

жителя смт Ємільчине, вул. Соборна, 46-а кв.16, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Хутір-Мокляки) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 

121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Волощуку Олександру Анатолійовичу (учаснику бойових дій), 

жителю смт Ємільчине, вул. Соборна, 46-а кв.16, на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки площею 2,0000 га із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821783400:07:000:0918) зі зміною 

цільового призначення із «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) землі запасу» (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення 

особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. 

Земельна ділянка знаходиться за межами с. Хутір-Мокляки на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Волощуку Олександру Анатолійовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК                                                                        



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Волощуку Олександру 

Анатолійовичу (учаснику бойових дій)  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 № 2088 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Серпутьку Сергію 

Володимировичу (учаснику бойових 

дій)  для ведення особистого 

селянського господарства 

 

        Розглянувши звернення гр. Серпутька Сергія Володимировича (учасника бойових дій), 

жителя смт Ємільчине, вул. Соборна, 42 кв.3, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради (за межами с. Хутір-Мокляки) для передачі у власність для 

ведення особистого селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 

121, 122, 123, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про 

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

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

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Серпутьку Сергію Володимировичу (учаснику бойових дій), жителю 

смт Ємільчине, вул. Соборна, 42 кв.3, на розроблення з урахуванням вимог державних 

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

земельної ділянки площею 2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (кадастровий номер 1821783400:07:000:0918) зі зміною цільового призначення із «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) землі запасу» 

(код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  

КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Хутір-

Мокляки на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Гр. Серпутьку Сергію Володимировичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК    



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Серпутьку Сергію Володимировичу 

(учаснику бойових дій)  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 № 2089 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Климчуку Сергію Васильовичу 

(учаснику бойових дій)  для ведення 

особистого селянського господарства 

 

        Розглянувши звернення гр. Климчука Сергія Васильовича (учасника бойових дій), жителя            

смт Ємільчине, вул. Лісова, 23, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Садки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Климчуку Сергію Васильовичу (учаснику бойових дій), жителю       

смт Ємільчине, вул. Лісова, 23, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 

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

площею 2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821786400:07:000:0572) зі зміною цільового призначення із «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) землі запасу» (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Садки на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Климчуку Сергію Васильовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК            

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Климчуку Сергію Васильовичу 

(учаснику бойових дій)  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 № 2090 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Барашу Олександру 

Володимировичу  для ведення 

особистого селянського господарства 

 

        Розглянувши звернення гр. Бараша Олександра Володимировича, жителя  смт Ємільчине,          

вул. 40 років Перемоги, 10, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Садки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Барашу Олександру Володимировичу, жителю смт Ємільчине,         

вул. 40 років Перемоги, 10, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821786400:07:000:0572) зі зміною цільового призначення із «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) землі запасу» (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Садки на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Барашу Олександру Володимировичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК                                                                  

                                                       

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Барашу Олександру 

Володимировичу  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 № 2091 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Барашу Володимиру Івановичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

        Розглянувши звернення гр. Барашу Володимиру Івановичу, жителя  смт Ємільчине,                    

вул. 40 років Перемоги, 10, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради                    

(за межами с. Садки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Барашу Володимиру Івановичу, жителю смт Ємільчине, вул. 40 років 

Перемоги, 10, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею   

2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821786400:07:000:0572) зі зміною цільового призначення із «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) землі запасу» (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Садки на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Барашу Володимиру Івановичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК                                                                  

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Барашу Володимиру Івановичу 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 № 2092 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Бараш Ларисі Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

        Розглянувши звернення гр. Бараш Лариси Миколаївни, жительки  смт Ємільчине, вул. 40 

років Перемоги, 10, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Садки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Бараш Ларисі Миколаївні, жительки смт Ємільчине, вул. 40 років 

Перемоги, 10, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею    

2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821786400:07:000:0572) зі зміною цільового призначення із «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) землі запасу» (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Садки на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Бараш Ларисі Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК                                                                  

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Бараш Ларисі Миколаївні 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 № 2093 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Бараш Ліні Володимирівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

        Розглянувши звернення гр. Бараш Ліні Володимирівні, жительки  смт Ємільчине, вул. 40 

років Перемоги, 10а, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Садки) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Бараш Ліні Володимирівні, жительки смт Ємільчине, вул. 40 років 

Перемоги, 10а, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею          

2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821786400:07:000:0572) зі зміною цільового призначення із «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) землі запасу» (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для 

передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Садки на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Бараш Ліні Володимирівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищший голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК   

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Бараш Ліні Володимирівні 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 № 2094 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сороці Григорію Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

Розглянувши звернення гр. Сороки Григорія Петровича, жителя  с. Рудня-Іванівська,          

пров. Садовий, 18, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Рудня-Іванівська) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та 

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Сороці Григорію Петровичу, жителю с. Рудня-Іванівська,               

пров. Садовий, 18, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил 

у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 

2,0000 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821784800:01:000:0083)  зі зміною цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки 

кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадянам чи 

юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 16.00) на землі «Для ведення особистого селянського 

господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за 

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

району Житомирської області. 

2. Гр. Сороці Григорію Петровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

відповідності до чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної 

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Сороці Григорію Петровичу 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) 

 

 

 


	В И Р І Ш И Л А:

