
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Чотирнадцята сесія, 
перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"05" серпня 2022 р.   смт Ємільчине № 2241 

 
Про надання дозволу на  розробку  
технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для передачі в оренду 
громадянам 

 

 
Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) для передачі в оренду, копії документів, що посвідчують право 
власності на нерухоме майно (житловий будинок),  керуючись ст. 12, 93, 122, 123, 124, 125, 
126 Земельного кодексу України, ст. 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 в оренду  слідуючим громадянам:  
1.1. Бугаревичу Вадиму Михайловичу, жителю с. Сусли, вул. Центральна, 23, Новоград-
Волинського району Житомирської області, 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 пров. Ватутіна, 41. 
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 данного рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування, будівництва,  земельних відносин та  екології. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
14 сесія, перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 
 

«Про припинення права оренди земельних ділянок та розірвання договорів оренди 
землі, укладених із Приватним акціонерним товариством «Київстар»                            

 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. відсутній 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 
 

Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 
ПІДСУМОК 

8 19 - - 

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

 
 
 
 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Чотирнадцята сесія, 
перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"05" серпня 2022 р.   смт Ємільчине № 2242 

 
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 
25.08.2020 року серія НОР 538877; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 
07.12.2021 року серія НРР 116476; свідоцтво про право на спадщину за законом від 
01.07.2021 року серія НРЕ 141592;  рішення Ємільчинського районного суду Житомирської 
області від 17.02.2022 року, справа №277/1194/21; рішення Ємільчинського районного суду 
Житомирської області від 17.02.2022 року, справа №277/1195/21; свідоцтво про право на 
спадщину за законом від 17.09.2021 року серія НРМ 655445; рішення Ємільчинського 
районного суду Житомирської області від 15.03.2022 року, справа №277/120/22; свідоцтво 
про право на спадщину за законом від 14.06.2002 року серія НРС 113092; 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. Чорноволовій Ніні Іванівні, жительці смт Бучмани, вул. Ювілейна, 7 кв. 2, Олевського 
району Житомирської області (власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія 
ЖТ № 0127608), загальною площею 5,7863 га, в тому числі: ділянка  № 377  площею 4,3073 
га (рілля), ділянка № 428 площею 1,4790 га (кормові), за рахунок земель реформованого       
ПКСП «Комуніст», розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-
Волинського району Житомирської області, за межами с. Миколаївка. 



1.2. Саєнко Павлу Йосиповичу, жителю с. Осівка, вул. Молодіжна, 25 (власнику 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120832), загальною площею       
5,80 га, в тому числі: ділянка  № 7/1001(1)  площею 2,81 га (рілля), ділянка  № 7/1001(2)  
площею 1,70 га (рілля), ділянка  № 7/1001(3)  площею 0,46 га (рілля),  ділянка  № 9/489  
площею 0,83 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих на 
території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 
області, за межами с. Степанівка. 
1.3. Волощуку Василю Миколайовичу, жителю с. Середи, вул. Сербівська, 43 (власнику 
сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0125543), загальною площею       
2,81 га, в тому числі: ділянка  № 301  площею 1,62 га (рілля), ділянка  № 1308  площею 1,19  
га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, розташованих на 
території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 
області, за межами с. Середи. 
1.4. Суй Тетяні Сергіївні, жительці с. Підлуби, вул. Зарічна, 48 (власниці земельної частки 
(паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду Житомирської області від 17.02.2022 
року, справа №277/1194/21),  загальною площею 3,1347 га, в тому числі: ділянка  № 351  
площею 3,1347 га (рілля), за рахунок земель реформованого ПКСП «Зірка», розташованих на 
території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 
області, за межами с. Горбове. 
1.5. Омельченко Наталії Володимирівні, жительці с. Руденька, вул. Незалежності, 170 
(власниці земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду 
Житомирської області від 17.02.2022 року, справа №277/1195/21),  загальною площею       
2,7165 га, в тому числі: ділянка  № 352  площею 2,7165 га (рілля), за рахунок земель 
реформованого ПКСП «Зірка», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 
Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Горбове. 
1.6. Туровській Антоніні Іванівні, жительці м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 133 б кв.1 
(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121031), загальною 
площею 4,65 га, в тому числі: ділянка  № 2/48  площею 2,13 га (рілля), ділянка № 1/1045(1)  
площею 1,44 га (кормові), ділянка  № 1/1045(2)  площею 1,08 га (кормові), за рахунок земель 
реформованого ПКСП ім. Островського, розташованих на території Ємільчинської селищної 
ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Медведеве. 
1.7. Медведському Олегу Павловичу, жителю с. Березники, вул. Ємільчинська, 18 
(власнику земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду 
Житомирської області від 15.03.2022 року, справа №277/120/22),  загальною площею  3,11 га, 
в тому числі: ділянка  № 21/255  площею 2,42 га (рілля), ділянка  № 27/1326  площею 0,69 га 
(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Березники», розташованих на території 
Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 
межами с. Березники. 
1.8. Медведському Олегу Павловичу, жителю с. Березники, вул. Ємільчинська, 18 
(власнику земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду 
Житомирської області від 15.03.2022 року, справа №277/120/22),  загальною площею  3,57 га, 
в тому числі: ділянка  № 49/173  площею 2,86 га (рілля), ділянка  № 33/1146  площею 0,71 га 
(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Березники», розташованих на території 
Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 
межами с. Березники. 
1.9. Пінчуку Олександру Євгеновичу, жителю сел. Яблунець, вул. Молодіжна, 2 а 
(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0268387), загальною 
площею    3,1731 га, в тому числі: ділянка № 220 площею 2,0845 га (рілля), ділянка № 220 
площею 1,0886 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, 
розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області,  за межами  с. Великий Яблунець. 



1.10. Андрійчук Ользі Борисівні, жительці с. Велика Цвіля (власниці сертифіката на право 
на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122870), загальною площею 2,6329 га, в тому числі: 
ділянка  № 86  площею 2,6329 га (рілля), за рахунок земель реформованого ПКСП «Полісся», 
розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 
Житомирської області, за межами с. Тайки. 
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 
14 сесія, перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 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. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. відсутній 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 
 

Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 
ПІДСУМОК 

8 19 - - 

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




