
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2268 

 

Про надання дозволу гр. Босу Юрію 

Володимировичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови, яка 

знаходиться в межах                        с. 

Підлуби по вул. Шевченка, 10, для 

передачі в оренду  

 

 

Розглянувши звернення гр. Боса Юрія Володимировича, жителя м. Житомир,                

пров. 2-й Льва Толстого, 4, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови, яка знаходиться в межах с. Підлуби по вул. Шевченка, 10, для передачі в оренду, 

Договір дарування нежитлової будівлі від 28.12.2021 року, Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.12.2021 року, 

індексний номер витягу: 292932985 (на нежитлову будівлю), керуючись ст.ст. 12, 93, 116, 122, 

124, 125 Земельного кодексу України, ст. 25,  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. Босу Юрію Володимировичу на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки із земель громадської забудови с. Підлуби орієнтовною площею 

0,06 га, в т.ч.: 0,06 га - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (код КВЦПЗ – 03.15), для передачі в оренду. Земельна ділянка знаходиться в межах 

с. Підлуби по вул. Шевченка, 10, на території  Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Босу Юрію Володимировичу: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

-  розроблений проект землеустрою погодити відповідно до норм чинного законодавства 

та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу гр. Босу Юрію Володимировичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови, яка знаходиться в межах с. Підлуби по 

 вул. Шевченка, 10, для передачі в оренду». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

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. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2269 

 

Про надання дозволу гр. Боровцю 

Олексію Івановичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка знаходиться за 

межами с. Великий Яблунець,               

для передачі в оренду  

 

Розглянувши звернення гр. Боровця Олексія Івановича, жителя с. Великий Яблунець,     вул. 

Садова, 30, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами 

с. Великий Яблунець, для передачі в оренду, Витяг з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.12.2021 року, індексний номер витягу: 

293158262 (на нежитлову будівлю (будинок механізаторів) по  пров. Молодіжний, 2А), Витяг з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 

25.08.2021 року, індексний номер витягу: 271686848 (на нежитлову будівлю (тракторний гараж) 

по пров. Молодіжний, 2Б), Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 29.12.2021 року, індексний номер витягу: 293164108 (на нежитлову 

будівлю (кузню) по пров. Молодіжний, 2В), керуючись ст.ст. 12, 93, 116, 122, 124, 125 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 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. Боровцю Олексію Івановичу на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради орієнтовною 

площею 1,1000 га, в т.ч.: 1,1000 га - для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код КВЦПЗ – 01.01), для передачі в оренду. Земельна ділянка знаходиться за 

межами населеного пункту с. Великий Яблунець на території  Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2. Гр. Боровцю Олексію Івановичу: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

-  розроблений проект землеустрою погодити відповідно до норм чинного законодавства 

та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу гр. Боровцю Олексію Івановичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, яка знаходиться за межами  

с. Великий Яблунець, для передачі в оренду». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

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. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2270 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації із                              

землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в межах смт Ємільчине по            

вул. Горького, 19 Г (кадастровий 

номер: 1821755100:07:008:0137) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ракс Тамари Миколаївни, жительки смт Ємільчине,        вул. 

Соборна, 56 кв. 22, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки в межах смт Ємільчине по вул. Горького, 19 Г, Договір купівлі-

продажу будівлі автозаправки, посвідченого Петрук С.П. приватним нотаріусом 

Ємільчинського районного нотаріального округу Житомирської області 17.10.2019 року, 

зареєстрованого в реєстрі за №1741, Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 17.10.2019 року, індексний номер витягу: 185108900 

(на нежитлову будівлю автозаправку в смт Ємільчине по                вул. Горького, 19 Г), беручи 

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

власності від 11.03.2019 року, індексний номер витягу: 158989642 (на земельну ділянку 

площею 0,0479 га, кадастровий номер: 1821755100:07:008:0137, цільове призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), реєстраційний номер 

об`єкта нерухомого майна: 1782560218217,  номер запису про право власності: 30626978),  

керуючись ст. 12, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України,  ст. 25, 56 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 Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             вимог 

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

землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0479 га, кадастровий номер: 

1821755100:07:008:0137, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), яка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Горького, 19 Г, на  дві 

окремі ділянки, а саме: 

- ділянка №1 – площею 0,0046 га;  

- ділянка №2 – площею 0,0433 га.    

2. Визначити: 



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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2.  Відповідальним за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою – громадянку Ракс Тамару Миколаївну, жительку                      смт 

Ємільчине,        вул. Соборна, 56 кв. 22. 

3. Гр. Ракс Тамарі Миколаївні визначити ліцензовану організацію - розробника технічної 

документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в межах смт Ємільчине  

по  вул. Горького, 19 Г (кадастровий номер: 1821755100:07:008:0137)». 

 

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. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

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. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2271 

 

Про надання дозволу Українській 

Християнській Місії «Вефіль» на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій, яка знаходиться в межах 

с. Хутір Мокляки по вул. Корольова 

для передачі в постійне користування   

 

 

Розглянувши звернення керівника Української Християнської Місії «Вефіль»  Зінчука 

Петра Яковича про надання дозволу на розроблення  проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій для передачі в постійне користування, рішення 10 сесії VIІI скликання від 

04.02.2022 року №1962 «Про затвердження детального плану території земельної ділянки,  

розташованої по вул. Корольова в с. Хутір-Мокляки Ємільчинської селищної ради Новоград- 

Волинського району Житомирської області», керуючись ст. 12, 92, 122, 123, 125, 126 

Земельного Кодексу України, 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 Українській Християнській Місії «Вефіль» на розроблення з 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель громадської забудови с. Хутір 

Мокляки орієнтовною площею 0,15 га, в тому числі: 0,15 га - для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій (код КВЦПЗ – 03.04), для 

передачі в постійне користування. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Хутір Мокляки по 

вул. Корольова, на території  Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

2. Українській Християнській Місії «Вефіль»: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

-  розроблений проект землеустрою погодити відповідно до норм чинного законодавства 

та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу Українській Християнській Місії «Вефіль» на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, яка знаходиться  

в межах с. Хутір Мокляки по вул. Корольова для передачі в постійне користування». 

 

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. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

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. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2272 

 
Про надання дозволу ТОВ  «Акріс-Груп»  на  

розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок (неуспадкованих 

земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) 

із земель реформованого  ПКСП «Промінь» для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами 

населених пунктів Миколаївського 

старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Розглянувши клопотання начальника відділу землевпорядкування ТОВ «Акріс-Груп» 

Решетнюка Миколи про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (неуспадкованих 

земельних часток (паїв), для передачі в оренду для ведення товарного сільсько-господарського 

виробництва, розташованих за межами населених пунктів Миколаївського старостинського 

округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 

Закону України «Про Землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1.  Надати дозвіл ТОВ «Акріс-Груп» на розроблення з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм  і правил у сфері  землеустрою,  технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв) 

в натурі (на місцевості) із земель реформованого ПКСП «Промінь», для передачі їх в оренду 

терміном на 7 (сім) років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею 192,1466 га (згідно додатку 1), розташованих за межами населених пунктів 

Миколаївського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області. 

2. ТОВ «Акріс-Груп»: 

- замовити розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) в 

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

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення  14  сесії VIII скликання 

другого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради    

від  30.09.2022 року № 2272 

 

Перелік  

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

ТОВ  «Акріс-Груп»  для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва, розташованих за межами населених пунктів Миколаївського 

старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради  

Новоград-Волинського району Житомирської області 

 
№ п/п Місце розташування земельної 

ділянки 

Номер 

земельної 

ділянки 

Угіддя Площа 

земельної 

ділянки,  га 

1 Миколаївський старостинський округ 473 кормові 1,6187 

2 Миколаївський старостинський округ 364 кормові 2,1603 

3 Миколаївський старостинський округ 356 кормові 1,7186 

4 Миколаївський старостинський округ 474 кормові 1,2565 

5 Миколаївський старостинський округ 308 кормові 0,7824 

6 Миколаївський старостинський округ 360 кормові 1,6787 

7 Миколаївський старостинський округ 472 кормові 2,2251 

8 Миколаївський старостинський округ 443 кормові 2,5305 

9 Миколаївський старостинський округ 462 кормові 2,3711 

10 Миколаївський старостинський округ 293 рілля 1,6183 

11 Миколаївський старостинський округ 302 рілля 1,8278 

12 Миколаївський старостинський округ 435 рілля 1,2928 

13 Миколаївський старостинський округ 282 рілля 1,6421 

14 Миколаївський старостинський округ 442 кормові 1,3529 

15 Миколаївський старостинський округ 279 рілля 1,4001 

16 Миколаївський старостинський округ 365 кормові 2,2616 

17 Миколаївський старостинський округ 427 кормові 1,9106 

18 Миколаївський старостинський округ 257 рілля 1,3039 

19 Миколаївський старостинський округ 373 кормові 2,1197 

20 Миколаївський старостинський округ 429 кормові 2,5943 

21 Миколаївський старостинський округ 37 рілля 0,8867 

22 Миколаївський старостинський округ 221 рілля 1,3126 

23 Миколаївський старостинський округ 181 рілля 1,3185 

24 Миколаївський старостинський округ 203 рілля 1,2311 

25 Миколаївський старостинський округ 160 рілля 1,3743 

26 Миколаївський старостинський округ 68 рілля 1,5600 

27 Миколаївський старостинський округ 199 рілля 1,3125 

28 Миколаївський старостинський округ 209 рілля 1,3126 

29 Миколаївський старостинський округ 162 рілля 1,3132 

30 Миколаївський старостинський округ 182 рілля 1,2971 

31 Миколаївський старостинський округ 222 рілля 1,3126 

32 Миколаївський старостинський округ 201 рілля 1,3068 

33 Миколаївський старостинський округ 215 рілля 1,3128 

34 Миколаївський старостинський округ 230 рілля 1,2181 

35 Миколаївський старостинський округ 233 рілля 1,3052 



36 Миколаївський старостинський округ 189 рілля 1,1113 

37 Миколаївський старостинський округ 216 рілля 1,3129 

38 Миколаївський старостинський округ 264 рілля 1,3046 

39 Миколаївський старостинський округ 49 рілля 1,0847 

40 Миколаївський старостинський округ 177 рілля 1,3246 

41 Миколаївський старостинський округ 213 рілля 1,3127 

42 Миколаївський старостинський округ 161 рілля 1,6106 

43 Миколаївський старостинський округ 236 рілля 1,2514 

44 Миколаївський старостинський округ 11 рілля 2,2110 

45 Миколаївський старостинський округ 234 рілля 1,3050 

46 Миколаївський старостинський округ 75 рілля 1,3199 

47 Миколаївський старостинський округ 179 рілля 1,3131 

48 Миколаївський старостинський округ 21 рілля 1,3505 

49 Миколаївський старостинський округ 291 рілля 1,6417 

50 Миколаївський старостинський округ 166 рілля 1,1660 

51 Миколаївський старостинський округ 174 рілля 1,2515 

52 Миколаївський старостинський округ 232 рілля 1,3051 

53 Миколаївський старостинський округ 14 рілля 1,1301 

54 Миколаївський старостинський округ 19 рілля 1,0424 

55 Миколаївський старостинський округ 191 рілля 1,1101 

56 Миколаївський старостинський округ 219 рілля 1,3129 

57 Миколаївський старостинський округ 428 кормові 2,4026 

58 Миколаївський старостинський округ 430 кормові 2,3427 

59 Миколаївський старостинський округ 9 рілля 2,7258 

60 Миколаївський старостинський округ 16 рілля 0,9962 

61 Миколаївський старостинський округ 29 рілля 0,8259 

62 Миколаївський старостинський округ 501 рілля 1,4693 

63 Миколаївський старостинський округ 383 рілля 1,3358 

64 Миколаївський старостинський округ 387 рілля 1,3365 

65 Миколаївський старостинський округ 498 рілля 1,9552 

66 Миколаївський старостинський округ 324 рілля 2,6242 

67 Миколаївський старостинський округ 165 кормові 1,7747 

68 Миколаївський старостинський округ 5 кормові 3,0035 

69 Миколаївський старостинський округ 146 кормові 1,4160 

70 Миколаївський старостинський округ 6 кормові 2,8302 

71 Миколаївський старостинський округ 7 кормові 2,5551 

72 Миколаївський старостинський округ 182 кормові 1,7045 

73 Миколаївський старостинський округ 155 кормові 1,4161 

74 Миколаївський старостинський округ 493 кормові 2,0116 

75 Миколаївський старостинський округ 97 кормові 1,8356 

76 Миколаївський старостинський округ 103 кормові 2,0220 

77 Миколаївський старостинський округ 150 кормові 1,4344 

78 Миколаївський старостинський округ 156 кормові 1,4161 

79 Миколаївський старостинський округ 105 кормові 2,0400 

80 Миколаївський старостинський округ 143 кормові 1,5318 

81 Миколаївський старостинський округ 133 кормові 1,4959 

82 Миколаївський старостинський округ 89 кормові 1,7057 

83 Миколаївський старостинський округ 118 кормові 1,7885 

84 Миколаївський старостинський округ 139 кормові 1,7869 

85 Миколаївський старостинський округ 129 кормові 1,4308 

86 Миколаївський старостинський округ 84 кормові 2,7952 

87 Миколаївський старостинський округ 102 кормові 1,9157 

88 Миколаївський старостинський округ 72 кормові 2,3773 



89 Миколаївський старостинський округ 67 кормові 0,8440 

90 Миколаївський старостинський округ 180 кормові 1,7046 

91 Миколаївський старостинський округ 189 кормові 0,1714 

92 Миколаївський старостинський округ 191 кормові 1,7033 

93 Миколаївський старостинський округ 205 кормові 1,7042 

94 Миколаївський старостинський округ 206 кормові 1,7054 

95 Миколаївський старостинський округ 175 кормові 1,7042 

96 Миколаївський старостинський округ 215 кормові 1,7049 

97 Миколаївський старостинський округ 203 кормові 1,7296 

98 Миколаївський старостинський округ 198 кормові 1,7045 

99 Миколаївський старостинський округ 188 кормові 1,7034 

100 Миколаївський старостинський округ 66 кормові 1,7056 

101 Миколаївський старостинський округ 178 кормові 1,7042 

102 Миколаївський старостинський округ 187 кормові 1,7034 

103 Миколаївський старостинський округ 311 кормові 1,1058 

104 Миколаївський старостинський округ 291 кормові 1,1572 

105 Миколаївський старостинський округ 361 кормові 1,9593 

106 Миколаївський старостинський округ 313 кормові 1,1131 

107 Миколаївський старостинський округ 374 рілля 1,7039 

108 Миколаївський старостинський округ 343 рілля 1,2441 

109 Миколаївський старостинський округ 362 кормові 2,0749 

110 Миколаївський старостинський округ 275 кормові 1,0525 

111 Миколаївський старостинський округ 282 кормові 0,9739 

112 Миколаївський старостинський округ 276 кормові 0,9644 

113 Миколаївський старостинський округ 284 кормові 0,1520 

114 Миколаївський старостинський округ 65 рілля 1,3126 

115 Миколаївський старостинський округ 299 кормові 1,3376 

116 Миколаївський старостинський округ 277 кормові 0,9644 

117 Миколаївський старостинський округ 274 кормові 1,1809 

118 Миколаївський старостинський округ 227 рілля 1,3127 

119 Миколаївський старостинський округ 224 рілля 0,4718 

120 Миколаївський старостинський округ 485 кормові 1,7426 

121 Миколаївський старостинський округ 495 кормові 1,4406 

122 Миколаївський старостинський округ 496 кормові 1,4047 

123 Миколаївський старостинський округ 60 кормові 1,8362 

124 Миколаївський старостинський округ 442 рілля 1,0350 

  ВСЬОГО:     192,1466 

 

 

      Секретар ради                                                                                     Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу ТОВ  «Акріс-Груп»  на  розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж зе мельних ділянок 

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

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

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів Миколаївського 

старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради». 

 

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. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

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. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2273 

 
Про надання дозволу ТОВ «Азалія Агро»  на  

розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж зе мельних ділянок (неуспадкованих 

земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) 

із земель реформованого  ПКСП «Пролісок» для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за межами 

населених пунктів Руднє-Іванівського 

старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Азалія Агро» Авраменко Є.Ф. про надання 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв), для передачі 

в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих за 

межами населених пунктів Руднє-Іванівського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

Землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1.Надати дозвіл ТОВ «Азалія Агро» на розроблення з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм  і правил у сфері  землеустрою,  технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв) 

в натурі (на місцевості) із земель реформованого ПКСП «Пролісок», для передачі їх в оренду 

терміном на 7 (сім) років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

загальною площею 42,8169 га (згідно додатку ), розташованих за межами населених пунктів 

Руднє-Іванівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

2.ТОВ «Азалія Агро»: 

- замовити розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) в 

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

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

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

3.Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



 

 

 

 

Додаток  

до рішення  14  сесії VIII скликання 

другого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради    

від  30.09.2022 року № 2273 

 

Перелік  

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

ТОВ «Азалія Агро» для ведення товарного сільськогосподарського  

виробництва, розташованих за межами населених пунктів Руднє-Іванівського 

старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради  

Новоград-Волинського району Житомирської області 

 
№ 

п/п 

Місце розташування земельної ділянки Номер 

земельної 

ділянки 

Угіддя Площа 

земельної 

ділянки,  га 

1 Руднє-Іванівський старостинський округ 341-342 рілля 1,26 

2 Руднє-Іванівський старостинський округ 158 рілля 1,22 

3 Руднє-Іванівський старостинський округ 171 рілля 2,02 

4 Руднє-Іванівський старостинський округ 234 рілля 0,76 

5 Руднє-Іванівський старостинський округ 172 рілля 1,79 

6 Руднє-Іванівський старостинський округ 133 рілля 1,71 

7 Руднє-Іванівський старостинський округ 340 рілля 1,21 

8 Руднє-Іванівський старостинський округ 258 рілля 1,3075 

9 Руднє-Іванівський старостинський округ 317 рілля 1,07 

10 Руднє-Іванівський старостинський округ 361-362 рілля 1,78 

11 Руднє-Іванівський старостинський округ 226 рілля 1,99 

12 Руднє-Іванівський старостинський округ 37 рілля 1,6 

13 Руднє-Іванівський старостинський округ 103 рілля 1,25 

14 Руднє-Іванівський старостинський округ 130 рілля 2,14 

15 Руднє-Іванівський старостинський округ 358 рілля 0,91 

16 Руднє-Іванівський старостинський округ 351 рілля 1,3 

17 Руднє-Іванівський старостинський округ 373 рілля 1,91 

18 Руднє-Іванівський старостинський округ 120 рілля 1,36 

19 Руднє-Іванівський старостинський округ 53 рілля 1,03 

20 Руднє-Іванівський старостинський округ 354 рілля 0,9394 

21 Руднє-Іванівський старостинський округ 65 рілля 1,35 

22 Руднє-Іванівський старостинський округ 313 рілля 1,07 

23 Руднє-Іванівський старостинський округ 218 рілля 1,28 

24 Руднє-Іванівський старостинський округ 316 рілля 1,07 

25 Руднє-Іванівський старостинський округ 50 рілля 1,17 

26 Руднє-Іванівський старостинський округ 235 рілля 0,76 

27 Руднє-Іванівський старостинський округ 55 рілля 1,36 

28 Руднє-Іванівський старостинський округ 312 рілля 1,17 

29 Руднє-Іванівський старостинський округ 66 рілля 2,12 

30 Руднє-Іванівський старостинський округ 240 рілля 0,75 

31 Руднє-Іванівський старостинський округ 355 рілля 0,94 

32 Руднє-Іванівський старостинський округ 203 рілля 1,22 

  ВСЬОГО: 42,8169 

Секретар ради                                                                                     Інна ОСТАПЧУК 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про надання дозволу ТОВ «Азалія Агро»  на  розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж зе мельних ділянок 

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

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

сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів Руднє-Іванівського 

старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради». 

 

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. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

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. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 20 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 
 




