
  
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 259 

 

Про надання дозволу на  розроблення 

технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі в оренду 

громадянам 

 

 

Розглянувши звернення гр. Бабича Костянтина Миколайовича, жителя м. Київ,                

вул. Проспект Перемоги, 60 кв. 60, 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, 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», 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. Бабичу Костянтину Миколайовичу, жителю м. Київ, вул. Проспект Перемоги, 60        

кв. 60, із земель житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,0600 га, в тому 

числі: 0,0600 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Шевченка, 24. 

2. Рекомендувати 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 6 місяців. 

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 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на  розроблення технічних документацій із землеустрою                           

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі                                   

в оренду громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 260 

 

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 жителів с. Степанівка, с. Кам’яногірка, с. Запруда,                        

м. Київ, с. Тайки, с. Середи, 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  Земельного кодексу 

України,  ст. 25, 28, 55 Закону «Про землеустрій», розділом VII Прикінцевих Положень 

Закону України «Про Державний  земельний кадастр», відповідно до п. 34 частини першої 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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. Кочин Ніні Герасимівні, жительці с. Степанівка, вул. Рад, 114, 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 по вул. Рад, 114. 

1.2. Дейнеко Миколі Миколайовичу, жителю с. Кам’яногірка, вул. Центральна, 22, із 

земель житлової та громадської забудови с. Кам’яногірка 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. Кам’яногірка по вул. Центральна, 22. 

1.3. Тараришкіній Інні Миколаївні, жительці с. Запруда, вул. Центральна, 46, 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, 46. 

1.4. Примаку Руслану Івановичу, жителю м. Київ, Відрадний проспект, буд. №52 А              

кім. 15, 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. Вишнева, 20. 



1.5. Мосійчук Ользі Іванівні, жительці 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. Зарічна, 8. 

1.6. Волощуку Миколі Денисовичу, жителю 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. Зарічна, 25. 

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 6 місяців. 

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 

4 сесія 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». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 261 

 

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 жителів с. Середи, м. Бровари Київської області, 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 29 сесії 7 скликання Ємільчинської селищної ради від 

20.11.2020 року №2149 «Про затвердження детального плану території земельної ділянки, 

розташованої по вул. Злодіївка в с. Середи Ємільчинського 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», 

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. Яценко Івану Івановичу, жителю с. Середи, вул. Сербівська, 5 а,  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. Злодіївка. 

1.2. Андрейчуку Віктору Степановичу, жителю м. Бровари, вул. Ю.Гагаріна, 2, Київської 

області, із земель житлової та громадської забудови с. Паранине 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. Паранине по  вул. Лісова, 8. 

2. Рекомендувати  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 6 місяців. 

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 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 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. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 262 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського 

господарства для передачі у 

власність громадянам 

 

 

 Розглянувши звернення жителів с. Непізнаничі, с. Велика Глумча, с. Середи, м. Київ,  

с. Здоровець, смт Ємільчине, с. Чміль, с. Осівка, с. Симони, с. Степанівка, с. Малий 

Яблунець, с. Завадівка Володарського району Київської області, с. Тайки, 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. Літвинчуку Василю Анатолійовичу, жителю с. Непізнаничі, із земель запасу               

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.2. Кучменко Наталії Миколаївні, жительці с. Велика Глумча, вул. Центральна, 36, із 

земель запасу с. Велика Глумча орієнтовною площею 0,7500 га, в т.ч.: 0,7500 га – для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах                     

с. Велика Глумча по вул. Шевченка на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області. 

1.3. Касімчук Любові Іванівні, жительці с. Середи, із земель запасу с. Середи орієнтовною 

площею 0,5000 га, в т.ч.: 0,5000 га – для ведення особистого селянського господарства. 

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

Ємільчинського району Житомирської області. 

1.4. Гуняві Марії Миколаївні, жительці с. Середи, із земель запасу с. Середи орієнтовною 

площею 0,3000 га, в т.ч.: 0,3000 га – для ведення особистого селянського господарства. 



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

Ємільчинського району Житомирської області. 

1.5. Данильчуку Василю Васильовичу, жителю с. Середи, із земель запасу с. Середи 

орієнтовною площею 0,6000 га, в т.ч.: 0,6000 га – для ведення особистого селянського 

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

селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.6. Примаку Руслану Івановичу, жителю м. Київ, Відрадний проспект, буд. №52 А              

кім. 15, із земель запасу смт Ємільчине орієнтовною площею 0,1200 га, в т.ч.: 0,1200 га – для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах            

смт Ємільчине по вул. Вишнева на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського 

району Житомирської області. 

1.7. Лугині Світлані Володимирівні, жительці с. Здоровець, із земель запасу с. Здоровець 

орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,000 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Здоровець на території 

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.8. Антоненко Тетяні Миколаївні, жительці смт Ємільчине, вул. Чкалова, 5, із земель 

запасу смт Ємільчине орієнтовною площею 0,8700 га, в т.ч.: 0,8700 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах смт Ємільчине 

на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.9. Прищепі Тетяні Петрівні, жительці смт Ємільчине, вул. Військова, 5 кв. 61, із земель 

запасу смт Ємільчине орієнтовною площею 2,0000 га, в т.ч.: 2,0000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах смт Ємільчине 

на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.10. Сокірко Наталії Володимирівні, жительці смт Ємільчине, вул.  1 травня, 56, із земель 

запасу с. Сергіївка орієнтовною площею 0,1000 га, в т.ч.: 0,1000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.11. Пальку Віталію Анатолійовичу, жителю смт Ємільчине, пров. Лівобережний, 13/2, із 

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

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Аполлонівка 

на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.12. Загуменному Віталію Іллічу, жителю с. Чміль, із земель запасу с. Чміль орієнтовною 

площею 1,8000 га, в т.ч.: 1,8000 га – для ведення особистого селянського господарства. 

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

Ємільчинського району Житомирської області. 

1.13. Омельченку Петру Михайловичу, жителю с. Осівка, вул. Незалежності, 15, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.14. Денисюку Дмитру Васильовичу, жителю с. Симони, вул. К. Павленка, 1, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.15. Лугині Валентині Пилипівні, жительці с. Степанівка, із земель запасу с. Степанівка 

орієнтовною площею 1,2000 га, в т.ч.: 1,2000 га – для ведення особистого селянського 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.16. Чижу Вадиму Сергійовичу (учаснику АТО), жителю с. Малий Яблунець,                         

вул. ополонівська, 17, із земель запасу с. Малий Яблунець орієнтовною площею 2,0000 га, в 

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

знаходиться в межах с. Малий Яблунець на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області. 



1.17. Нагорній Антоніні Адолівні, жительці с. Завадівка, вул. Гагаріна, 40, Володарського 

району Київської області, із земель запасу с.Малий Кривотин орієнтовною площею 2,0000 га, 

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

знаходиться в межах с.Малий Кривотин на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області. 

1.18. Мосійчук Ользі Іванівні, жительці с. Тайки, із земель запасу с. Тайки орієнтовною 

площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого селянського господарства. 

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

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Рекомендувати  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 6 місяців. 

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 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення                    

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства для передачі                             

у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 263 

 

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 жителів с. Степанівка, с. Гулянка Коростенського району 

Житомирської області, с. Петрівка Миколаївського району Миколаївської області,                          

с. Горбове, с. Андрієвичі, с. Спаське, с. Симони, с. Серби, м. Коростень, с. Велика Цвіля,              

м. Новоград-Волинський,   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, розпорядження голови Ємільчинської РДА від 31.12.2020 року №240, від 

12.12.2020 року №223, від 16.12.2020 року №226, від 31.12.2020 року №241, від 16.12.2020 

року №227, від 17.12.2020 року №228, від 02.11.2020 року №201, від 08.10.2020 року №186, 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.09.2020 року серія НОР 603250, 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.09.2020 року серія НОР 603251, рішення 

Ємільчинського районного суду від 02.10.2020 року (справа №277/841/20), свідоцтво про 

право на спадщину за законом від 26.11.2020 року серія НМН 076949, свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом від 11.11.2020 року серія НМК 802540,  свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 08.12.2020 року серія НМК 178761, свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 10.11.2020 року серія НМК 802539, рішення Ємільчинського 

районного суду від 02.11.2020 року (справа №277/922/20), свідоцтво про право на спадщину 

за заповітом від 05.05.2020 року серія НОІ 304517,  свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 11.11.2020 року серія НМК 802542, свідоцтво про право на спадщину за законом 

від 11.11.2020 року серія НМК 802543, свідоцтво про право на спадщину за законом від 

08.12.2020 року серія НМН 995108, свідоцтво про право на спадщину за законом від 

08.12.2020 року серія НМН 995109, свідоцтво про право на спадщину за законом від 

15.03.2017 року серія НВО 541297, свідоцтво про право на спадщину за законом від 

20.07.2020 року серія НОР 538723, свідоцтво про право на спадщину за законом від 

20.07.2020 року серія НОР 538724, свідоцтво про право на спадщину за законом від 

20.07.2020 року серія НОР 538725, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 

22.10.2020 року серія НМК 265728, 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», 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. Радченко Петру Івановичу, жителю с. Степанівка, вул. Воровського, 8  (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120703), загальною площею  

2,70 га, в тому числі: ділянка  № 17/1463  площею 2,33 га (рілля), ділянка  № 12/241  площею 

0,37 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря»,  розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Степанівка. 

1.2. Радченко Петру Івановичу, жителю с. Степанівка, вул. Воровського, 8  (власнику 

земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду від 02.10.2020 року, 

справа №277/841/20), загальною площею  3,35 га, в тому числі: ділянка  № 10/1320  площею 

2,79 га (рілля), ділянка  № 15/230  площею 0,56 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Зоря»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Степанівка. 

1.3. Остапчук Надії Олександрівні, жительці с. Степанівка, вул. Королівська, 3    (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120716), загальною площею  

3,06 га, в тому числі: ділянка  № 15/1502 площею 2,69 га (рілля), ділянка  № 15/253  площею 

0,37 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря»,  розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Степанівка. 

1.4. Венгловській Галині Францівні, жительці с. Гулянка, вул. Будівельна, 6 кв. 1, 

Коростенського району Житомирської області (власниці сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія ЖТ № 0127452), загальною площею  6,55 га, в тому числі: ділянка             

№ 284 (1) площею 0,85 га (рілля), ділянка № 284 (2) площею 1,72 га (рілля),                          

ділянка  № 1156  площею 3,98 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП 

«Кривотинське»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області,  за межами с. Кривотин. 

1.5. Ткачовій Оксані Михайлівні, жительці с. Петрівка, вул. В. Бондаренка, 46, 

Миколаївського району Миколаївської області (власниці сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія ЖТ № 0127108), загальною площею  2,59 га, в тому числі: ділянка                     

№ 1298 площею 2,03 га (рілля), ділянка  № 288  площею 0,56 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Підлуби»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Підлуби. 

1.6. Шкаєвій Любові Степанівні, жительці м. Житомир, проспект Миру, 1 кв. 104    

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121574), загальною 

площею  1,57 га, в тому числі: ділянка  № 308 площею 0,94 га (рілля), ділянка  № 309 

площею 0,63 га (рілля),за рахунок земель реформованого ПКСП «Пролісок»,  розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Рудня-Іванівська. 

1.7. Дмитренко Марії Олеександрівні, жительці с. Горбове, вул. Лесі Українки, 30    

(власниці земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду від 

02.11.2020 року, справа №277/922/20), загальною площею  3,2443 га, в тому числі: ділянка  

№ 84 площею 3,2443 га (рілля), за рахунок земель реформованого ПКСП «Зірка»,  

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області,  за межами с. Горбове. 



1.8. Шроль Сергію Васильовичу, жителю с. Андрієвичі, вул. Паламари, 21 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0267456), загальною площею  

3,43 га, в тому числі: ділянка  № 422 площею 3,43 га (рілля), за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Світанок»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Андрієвичі. 

1.9. Примак Олександрі Тимофіївні, жительці с. Спаське, вул. Мічуріна, 3 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127714), загальною площею  

4,9756 га, в тому числі: ділянка  № 435 площею 3,4935 га (рілля), ділянка  № 363  площею 

1,4821 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП «Комуніст»,  розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Миколаївка. 

1.10. Примак Олександрі Тимофіївні, жительці с. Спаське, вул. Мічуріна, 3 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127713), загальною площею  

5,1968 га, в тому числі: ділянка  № 434 площею 3,7382 га (рілля), ділянка  № 300  площею 

0,4618 га (кормові), ділянка № 301 площею 0,9968 га (кормові), за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Комуніст»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Миколаївка. 

1.11. Чирко Миколі Сергійовичу, жителю с. Спаське,  вул. Мічуріна, 10 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127698), загальною площею  

4,7555 га, в тому числі: ділянка  № 417  площею 3,2733 га (рілля), ділянка  № 295  площею 

1,4822 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП «Комуніст»,  розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Миколаївка. 

1.12. Чирко Миколі Сергійовичу, жителю с. Спаське,  вул. Мічуріна, 10 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127697), загальною площею  

5,7538 га, в тому числі: ділянка  № 452  площею 3,2457 га (рілля), ділянка  № 453  площею 

0,9878 га (рілля), ділянка  № 360  площею 1,5203 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Комуніст»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Миколаївка. 

1.13. Майдановичу Василю Леонідовичу, жителю с. Симони, вул. Гагаріна, 4  (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0129650), загальною площею  

1,7589 га, в тому числі: ділянка  № 450  площею 1,6711 га (рілля), ділянка  № 240  площею 

0,0878 га (кормові),  за рахунок земель реформованоі приватно-колективної агрофірми 

«Твердь»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області,  за межами с. Симони. 

1.14. Майдановичу Василю Леонідовичу, жителю с. Симони, вул. Гагаріна, 4  (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0129698), загальною площею  

1,6655 га, в тому числі: ділянка  № 451  площею 1,5777 га (рілля), ділянка  № 229  площею 

0,0878 га (кормові),  за рахунок земель реформованоі приватно-колективної агрофірми 

«Твердь»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області,  за межами с. Симони. 

1.15. Шельмуку Павлу Миколайовичу, жителю с. Серби, Кузьмінській Валентині 

Миколаївні, жительці м. Коростень, вул. Північна, 10 кв. 1, та Левковій Ірині Миколаївні, 

жительці с. Велика Цвіля  (власникам по 1/3 частці сертифіката на право на земельну частку 

(пай) серія ЖТ № 0268021), загальною площею 4,0375 га, в тому числі: ділянка  № 236  

площею 2,9340  га (рілля),  ділянка  № 463  площею 1,1035  га (кормові), у спільну часткову 

власність в рівних частках без визначення меж цих часток в натурі (на місцевості), за 

рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря»,  розташованих  на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за межами  с. Серби. 

1.16. Колеснику Володимиру Володимировичу, жителю м. Новоград-Волинський,                   

вул. Залізнична, 37 (власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ           

№ 0267407), загальною площею  2,86 га, в тому числі: ділянка  № 190  площею 2,62 га 



(рілля), ділянка  № 190  площею 0,24 га (кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП 

«Світанок»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області,  за межами с. Андрієвичі. 

2. Рекомендувати 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 6 місяців. 

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 

4 сесія 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. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 264 

 

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 – 

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 населених пунктів Ємільчинської 

селищної ради), 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. Перенести розгляд даного питання на чергову сесію Ємільчинської селищної ради. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 
 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

                                                                               

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 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 – учасникам бойових дій для індивідуального садівництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

               

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 265 

 

 

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  

 

 

 Розглянувши звернення жителів смт Ємільчине, м. Житомир, с. Степанівка,                        

м. Новоград-Волинський, с. Підлуби, с. Серби, м. Яворів Львівської області, м. Суми,                             

с. Медведеве,  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, 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 Ємільчинського району 

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

передачі у власність слідуючим громадянам: 

1.1. Волощук Надії Сергіївні, жительці смт Ємільчине, вул. Базарна, 12 а кв. 2, 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:11:000:0184), 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. Здоровець. 

1.2. Волощук Валентині Василівні, жительці смт Ємільчине, вул. Базарна, 12 а кв. 2, 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:11:000:0184), 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. Здоровець. 

1.3. Волощук Олені Диитрівні, жительці м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 64 кв. 56, 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:11:000:0184), 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. Здоровець. 

1.4. Волощуку Сергію Васильовичу, жителю м. Житомир, вул. Івана Сльоти, 64 кв. 56, 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:11:000:0184), 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. Здоровець. 

1.5. Ткачуку Андрію Івановичу, жителю  смт Ємільчине, вул. Лісова, 16, орієнтовною 

площею 1,2000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821755100:11:000:0184), 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. Здоровець. 

1.6. Пальку Сергію Вікторовичу, жителю  с. Степанівка, вул. Забудовна, 15, орієнтовною 

площею 1,0000 га із земель резервного фонду Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821786800:06:000:0088), зі зміною її цільового призначення із «Землі резервного 

фонду» (код КВЦПЗ – 17.00) на «Для ведення особистого селянського господарства» (код  

КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка знаходиться за межами  с. Ганнівка. 

1.7. Комнацькому Миколі Сергійовичу (учаснику АТО), жителю  м. Новоград-

Волинський, вул. Житомирська, 150, орієнтовною площею 1,1564 га із земель запасу 

Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821785800:06:000:0552), 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. Серби. 

1.8. Піка Олександру Михайловичу (учаснику АТО), жителю  с. Підлуби, пров. Вишневий, 

13, орієнтовною площею 1,1564 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

(кадастровий номер 1821785800:06:000:0552), 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. Серби. 

1.9. Олексієнку Олександру Сергійовичу (учаснику АТО), жителю  с. Серби, вул. Лесі 

Українки, 5, орієнтовною площею 1,1564 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

(кадастровий номер 1821785800:06:000:0552), 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. Серби. 

1.10. Грабовському Миколі Йосиповичу (учаснику АТО), жителю  м. Яворів, вул. Івана 

Хрестителя, 98 кв. 23, Львівської області, орієнтовною площею 1,1564 га із земель запасу 

Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821785800:06:000:0552), 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. Серби. 

1.11. Волощенко Роману Васильовичу (учаснику АТО), жителю смт Ємільчине,                

вул. Шевченка, 53, орієнтовною площею 1,1564 га із земель запасу Ємільчинської селищної 

ради (кадастровий номер 1821785800:06:000:0552), 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. Серби. 

1.12. Шпіню Миколі Андрійовичу, жителю с. Серби, орієнтовною площею 2,0000 га із 

земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821785800:06:000:0613), 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. Серби. 

1.13. Шпінь Людмилі Василівні, жительці с. Серби, вул. Хуторянська, 2, орієнтовною 

площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821785800:06:000:0613), 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. Серби. 

1.14. Терещук Юлії Болеславівні, жительці смт Ємільчине, вул. Військова, 7 кв. 7, 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:03:000:0228), 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       

смт Ємільчине. 

1.15. Климчуку Івану Сергійовичу (учаснику АТО), жителю смт Ємільчине, вул. Соборна,  

37 кв. 5, орієнтовною площею 1,2000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

(кадастровий номер 1821755100:03:000:0228), 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       

смт Ємільчине. 

1.16. Волощуку Олексію Олександровичу, жителю м. Суми, вул. Санаторна, 31, 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:03:000:0228), 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       

смт Ємільчине. 

1.17. Волощуку Сергію Олександровичу, жителю смт Ємільчине, вул. Соборна, 118, 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:03:000:0228), 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       

смт Ємільчине. 

1.18. Волощук Світлані Олексіївні, жительці смт Ємільчине, вул. Соборна, 118, 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 



номер 1821755100:03:000:0228), 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       

смт Ємільчине. 

1.19. Вардецькій Альоні Валентинівні, жительці смт Ємільчине, вул. Шевченка, 45/8, 

орієнтовною площею 1,5000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:03:000:0228), 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       

смт Ємільчине. 

1.20. Примак Катерині Олександрівні, жительці смт Ємільчине, пров. Садовий, 3 а, 

орієнтовною площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий 

номер 1821755100:03:000:0228), 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       

смт Ємільчине. 

1.21. Примак Марії Яківні, жительці смт Ємільчине, пров. Садовий, 3 а, орієнтовною 

площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821755100:03:000:0228), 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                             

смт Ємільчине. 

1.22. Примаку Роману Петровичу, жителю смт Ємільчине, пров. Садовий, 3 а, орієнтовною 

площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821755100:03:000:0228), 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                             

смт Ємільчине. 

1.23. Дмитренко Галині Дмитрівні, жительці смт Ємільчине, вул. Соборна, 78, орієнтовною 

площею 1,0000 га із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821755100:03:000:0228), 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                             

смт Ємільчине. 

1.24. Дмитренко Олені Іванівні, жительці с. Медведеве, орієнтовною площею 1,0000 га із 

земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 1821755100:03:000:0228), 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  смт Ємільчине. 

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 6 місяців. 

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 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 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». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. не голосував 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. не голосував 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 19 - 3 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 266 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із 

земель комунальної власності  

Ємільчинської селищної ради (за 

межами населених пунктів) зі зміною  

її цільового призначення для 

передачі в оренду гр. Островському 

Анатолію Васильовичу 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Островського Анатолія Васильовича, жителя с. Підлуби, 

про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

пунктів) для передачі в оренду, Договір купівлі-продажу токарного цеху від 15.11.2005 року, 

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.11.2005 року, номер витягу 

8990736 (на нежитлову будівлю, токарний цех, реєстраційний номер 12201536), Витяг з 

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

28.12.2020 року, індексний номер витягу 239080952 (на земельну ділянку площею 8,0856 га, 

кадастровий номер: 1821755100:04:000:0364, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2261089118217, номер 

запису про право власності: 39955308), керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 93, 116, 122, 123, 124, 

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 
  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Островському Анатолію Васильовичу, жителю  с. Підлуби,   на 

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

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради орієнтовною площею 0,1500 га, в тому 

числі: 0,1500 га - із земель запасу Ємільчинської селищної ради (кадастровий номер 

1821755100:04:000:0364), 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), для передачі в оренду. Земельна ділянка знаходиться за 

межами  смт Ємільчине. 

2. Гр. Островському Анатолію 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 6 місяців. 

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 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення                       

земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради                           

(за межами населених пунктів) зі зміною  її цільового призначення для передачі                                   

в оренду  гр. Островському Анатолію Васильовичу». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 


