
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
П’ята сесія  VIII скликання 

 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 320 

 

Про надання дозволу гр. Лугині 

Віктору Васильовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться в 

межах с. Степанівка по вул. Рад, 113, 

для передачі в оренду  

 

 

Розглянувши звернення гр. Лугини Віктора Васильовича, жителя с. Степанівка,                

вул. Рад, 124, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться в 

межах с. Степанівка по вул. Рад, 113, для передачі в оренду, Договір купівлі-продажу 

нежитлової будівлі від 09.06.2008 року, серія ВКО №094340, Витяг про реєстрацію права 

власності на нерухоме майно №19132466 від 10.06.2008 року (на нежитлове приміщення, 

магазин), керуючись ст.ст. 12, 93, 116, 122, 124, 125, 1861 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», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл гр. Лугині Віктору Васильовичу на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки із земель громадської забудови с. Степанівка орієнтовною 

площею 0,0349 га, в т.ч.: 0,0349 га - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(код КВЦПЗ – 03.07), для передачі в оренду. Земельна ділянка знаходиться в межах                      

с. Степанівка по вул. Рад, 113, на території  Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Лугині Віктору Васильовичу: 

- 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 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу гр. Лугині Віктору Васильовичу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка 

знаходиться в межах с. Степанівка по вул. Рад, 113, для передачі в оренду». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
П’ята сесія  VIII скликання 

 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 321 

 

Про надання дозволу ПрАТ 

«Полісянка» на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), 

яка знаходиться в межах                   

смт Ємільчине по вул. Наума 

Тихого, 8,  для передачі в оренду  

 

 

Розглянувши клопотання генерального директора ПрАТ «Полісянка» Писаренко В.В. 

про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись           

ст.ст. 12, 93, 116, 122, 124, 125, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України 

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

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Приватному акціонерному товариству «Полісянка» на розроблення з 

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

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) площею 0,2860 га, в т.ч.: 0,2860 га - для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код КВЦПЗ – 03.07), для передачі в оренду. Земельна ділянка знаходиться 

в межах смт Ємільчине по вул. Наума Тихого, 8, на території Ємільчинського району 

Житомирської області. 

2. ПрАТ «Полісянка»: 

- замовити розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 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 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу ПрАТ «Полісянка» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка знаходиться в межах смт Ємільчине по вул. Наума Тихого, 8,                        

для передачі в оренду». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 322 

 

Про надання дозволу 

Ємільчинській селищній раді на 

розроблення технічної 

документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної 

ділянки (землі запасу) в межах    

с. Рогівка для передачі в 

комунальну власність 

Ємільчинської селищної ради 

 

 

  

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 9,00 га, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), яка знаходиться в межах с. Рогівка, для 

послідуючої передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради,  керуючись              

ст. 12, 125, 126, пунктом 21 розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу України,   

ст. 57 Закону України «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 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 9,00 га, цільове 

призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), для передачі в комунальну власність 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3.   Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити:                                                                              

- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки 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. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки (землі запасу) в межах   с. Рогівка для 

передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 323 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки із 

земель колективної власності бувшого 

ПКСП «Пролісок» за межами                                 

с. Рудня-Іванівська для передачі в 

комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 5,65 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок», яка знаходиться за межами  с. Рудня-

Іванівська, для послідуючої передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради,   

керуючись ст. 12, 125, 126, пунктом 21 розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу 

України,  ст. 57 Закону України «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 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 5,65 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок», цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради. 

Земельна ділянка знаходиться  за межами с. Рудня-Іванівська на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області.  

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3.   Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити:                                                                              



- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки 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. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель колективної власності 

бувшого ПКСП «Пролісок» за межами с. Рудня-Іванівська для передачі в комунальну 

власність Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 324 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки із 

земель колективної власності бувшого 

ПКСП «Пролісок» за межами                                 

с. Рудня-Іванівська для передачі в 

комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 26,00 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок», яка знаходиться за межами  с. Рудня-

Іванівська, для послідуючої передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради,   

керуючись ст. 12, 125, 126, пунктом 21 розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу 

України,  ст. 57 Закону України «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 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 26,00 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок», цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради. 

Земельна ділянка знаходиться  за межами с. Рудня-Іванівська на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області.  

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3.   Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити:                                                                              



- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки 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. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель колективної власності 

бувшого ПКСП «Пролісок» за межами  с. Рудня-Іванівська для передачі в комунальну 

власність Ємільчинської селищної ради». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 325 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки із 

земель колективної власності бувшого 

ПКСП «Пролісок» за межами                                 

с. Рудня-Іванівська для передачі в 

комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 1,65 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок», яка знаходиться за межами  с. Рудня-

Іванівська, для послідуючої передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради,   

керуючись ст. 12, 125, 126, пунктом 21 розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу 

України,  ст. 57 Закону України «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 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 1,65 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок», цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради. 

Земельна ділянка знаходиться  за межами с. Рудня-Іванівська на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області.  

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3.   Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити:                                                                              



- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки 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. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель колективної власності 

бувшого ПКСП «Пролісок» за межами  с. Рудня-Іванівська для передачі в комунальну 

власність Ємільчинської селищної ради». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 326 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки із 

земель колективної власності бувшого 

ПКСП «Пролісок» за межами                                 

с. Рудня-Іванівська для передачі в 

комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 4,16 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок», яка знаходиться за межами  с. Рудня-

Іванівська, для послідуючої передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради,   

керуючись ст. 12, 125, 126, пунктом 21 розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу 

України,  ст. 57 Закону України «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 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 4,16 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок», цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради. 

Земельна ділянка знаходиться  за межами с. Рудня-Іванівська на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області.  

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3.   Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити:                                                                              



- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки 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. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель колективної власності 

бувшого ПКСП «Пролісок» за межами  с. Рудня-Іванівська для передачі в комунальну 

власність Ємільчинської селищної ради». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 
 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 327 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки із 

земель колективної власності бувшого 

ПКСП ім. Кірова за межами                                 

с. Малий Яблунець для передачі в 

комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 20,00 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП ім. Кірова, яка знаходиться за межами  с. Малий 

Яблунець, для послідуючої передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради,   

керуючись ст. 12, 125, 126, пунктом 21 розділу Х Перехідних положень Земельного Кодексу 

України,  ст. 57 Закону України «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 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 20,00 га із земель 

колективної власності бувшого ПКСП «Кірова», цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ – 16.00), для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради. 

Земельна ділянка знаходиться  за межами с. Малий Яблунець на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області.  

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3.   Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

 



4.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити: 

- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки 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. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель колективної власності 

бувшого ПКСП ім. Кірова за межами  с. Малий Яблунець для передачі в комунальну 

власність Ємільчинської селищної ради». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 
 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня  2021 р.   смт Ємільчине № 328 

 

Про надання дозволу ТОВ «Акріс Агро 

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 «Межиріччя» для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами смт Ємільчине на  території 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Акріс Агро Груп» Рудь С.Є. про передачу в 

оренду земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами смт Ємільчине на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, керуючись              

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

Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ТОВ «Акріс Агро 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 «Межиріччя», для передачі їх в оренду терміном на 7 (сім) років для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 4,56 га, в тому числі: 

пасовища – 4,56 га (згідно додатку 1), розташованих за межами смт Ємільчине на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2.  ТОВ «Акріс Агро 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 5 сесії VIIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

16.04.2021 року № 328  
 

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду 

терміном на 7 (сім) років ТОВ «Акріс Агро Груп» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області  

за межами смт Ємільчине 

 

 

№п/п Місце розташування 

земельної  ділянки 

Номер 

земельної  

ділянки 

Площа,                  

га 

Угіддя 

1 Ємільчинська селищна рада 259 2,25 Пасовища 

2 Ємільчинська селищна рада 260 3,02 Пасовища 

Всього 4,56 га 

 

 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу ТОВ «Акріс Агро 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 «Межиріччя» для передачі їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами смт Ємільчине на  території Ємільчинської селищної ради». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня  2021 р.   смт Ємільчине № 329 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних 

ділянок у власність громадянам для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розроблення  технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради (земель запасу) з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства, беручи до уваги Витяг з 

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

04.03.2021 року, індексний номер витягу 246880733 (на земельну ділянку площею 26,8697 га, 

кадастровий номер: 1821783600:01:000:0286, цільове призначення – землі запасу (код 

КВЦПЗ - 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2304742118217,  номер 

запису про право власності/довірчої власності: 40833800),  керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 

116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про 

землеустрій», Перехідними положеннями Закону України «Про державний земельний 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

площею 26,8697 га га (кадастровий номер: 1821783600:01:000:0286), яка знаходиться за 

межами с. Паранине, з метою передачі сформованих земельних діляноку власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  громадян, яким новостворені земельні ділянки будуть 

передаватись у власність. 

3. Ємільчинській селищній раді визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. укласти угоду щодо 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

5.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити: 

- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки  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. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської селищної ради 

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
П’ята сесія  VIII скликання 

 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 330 

 

Про надання дозволу                    

АТ «Укрпошта» на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), 

яка знаходиться в межах               

с. Симони  по  вул. Незалежності, 

7,  для передачі в оренду  

 

 

Розглянувши клопотання Житомирської дирекції Акціонерного товариства 

«Укрпошта» про надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,0660 га в межах с. Симони по вул. Незалежності, 7, Свідоцтво про право власності на 

нежитлову будівлю від 07.06.2005 року, серія ЯЯЯ №158229, керуючись  ст.ст. 12, 93, 116, 

122, 124, 125, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Акціонерному товариству «Укрпошта» на розроблення з урахуванням 

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

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,0660 га, в т.ч.: 0,0660 га - для розміщення та експлуатації будівель та 

споруд об’єктів поштового зв’язку (код КВЦПЗ – 13.02). Земельна ділянка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Симони по вул. Незалежності, 7, на території Ємільчинського 

району Житомирської області. 

2. Акціонерному товариству «Укрпошта»: 

- замовити розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 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 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу АТ «Укрпошта» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі                     

(на місцевості), яка знаходиться в межах  с. Симони  по  вул. Незалежності, 7,                      

для передачі  в оренду». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 
 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
П’ята сесія  VIII скликання 

 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 331 

 

Про надання дозволу                     

АТ «Укрпошта» на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), 

яка знаходиться в межах               

с. Мала Глумча  по                     

вул. Шевченка, 80,  для передачі 

в оренду  

 

 

Розглянувши клопотання Житомирської дирекції Акціонерного товариства 

«Укрпошта» про надання дозволу на розроблення  технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 

0,0660 га в межах с. Мала Глумча  по вул. Шевченка, 80, Свідоцтво про право власності на 

нежитлову будівлю від 07.06.2005 року, серія ЯЯЯ №158228, керуючись  ст.ст. 12, 93, 116, 

122, 124, 125, 186 Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Акціонерному товариству «Укрпошта» на розроблення з урахуванням 

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

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) площею 0,1002 га, в т.ч.: 0,1002 га - для розміщення та експлуатації будівель та 

споруд об’єктів поштового зв’язку (код КВЦПЗ – 13.02). Земельна ділянка знаходиться в 

межах населеного пункту с. Мала Глумча по вул. Шевченка, 80, на території Ємільчинського 

району Житомирської області. 

2. Акціонерному товариству «Укрпошта»: 

- замовити розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 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 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу АТ «Укрпошта» на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка знаходиться в межах   с. Мала Глумча  по   вул. Шевченка, 80,                      

для передачі в оренду». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 
 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
П’ята сесія  VIII скликання 

 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 332 

 

Про надання дозволу ПСП «Восток-Запад» 

на  розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 

(невитребуваних земельних часток (паїв) в 

натурі (на місцевості) із земель 

реформованих приватно-колективних 

сільськогосподарських підприємтв  для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами населених пунктів на  території 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Розглянувши клопотання директора ПСП «Восток-Запад» про надання дозволу на 

розроблення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на  

території Ємільчинської селищної ради, керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу 

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

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

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

Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ПСП «Восток-Запад» на розроблення з урахуванням вимог державних 

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

щодо встановлення   (відновлення)  меж земельних ділянок  (невитребуваних земельних 

часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованих приватно-колективних 

сільськогосподарських підприємтв, для передачі їх в оренду терміном на 7 (сім) років для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 27,1059 га 

(згідно додатку 1), розташованих за межами населених пунктів на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2.  ПСП «Восток-Запад»: 

- замовити розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

законодавством; 



- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до рішення 5 сесії VIIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

16.04.2021 року № 332 

 

 

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду 

терміном на 7 (сім) років ПСП «Восток-Запад» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташованих  

за межами населених пунктів на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області  

 

№ п/п 
Номер 

ділянки  
Площа Старостинський округ  

1 6/90 2,7067 Андрієвицький старостинський округ 

2 3/1041 2,6159 Кулішівський старостинський округ 

3 28/1234 2,0698 Кулішівський старостинський округ 

4 26/1361 1,5203 Кулішівський старостинський округ 

5 20/1170 2,06 Малоглумчанський старостинський округ 

6 26/1533(2) 0,195 Підлубівський старостинський округ 

7 34/1268 2,0325 Підлубівський старостинський округ 

8 76 3,2328 Сербівський старостинський округ 

9 70 1,7322 Сербівський старостинський округ 

10 144 2,8198 Сербівський старостинський округ 

11 399 0,9167 Сербівський старостинський округ 

12 387 3,6984 Сербівський старостинський округ 

13 167 1,5058 Сербівський старостинський округ 

Всього, га: 27,1059   

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу ПСП «Восток-Запад» на  розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (невитребуваних 

земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованих приватно-

колективних сільськогосподарських підприємтв  для передачі їх в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на  території 

Ємільчинської селищної ради». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. не голосував 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 24 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
П’ята сесія  VIII скликання 

 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 333 

 

Про надання дозволу ТОВ «Лендком 

Центр» на  розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок (невитребуваних 

земельних часток (паїв) в натурі (на 

місцевості) із земель реформованого  

ПКСП "Твердь" для передачі їх в 

оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами смт Ємільчине на  території 

Ємільчинської селищної ради 

 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Лендком Центр» про надання дозволу на 

розроблення технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населених пунктів на  

території Ємільчинської селищної ради, керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу 

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

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

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

Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ТОВ «Лендком Центр» на розроблення з урахуванням вимог державних 

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

щодо встановлення   (відновлення)  меж земельних ділянок  (невитребуваних земельних 

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

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

виробництва загальною площею 41,04 га (згідно додатку 1), розташованих за межами 

населених пунктів на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області. 

2.  ТОВ «Лендком Центр»: 

- замовити розроблення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

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

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

законодавством; 

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

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



3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 1 

до рішення 5 сесії VIIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

16.04.2021 року № 333 

 

 

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду 

терміном на 7 (сім) років ТОВ «Лендком Центр» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва розташованих  

за межами населениїх пунктів на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області  

 

№ п/п Старостинський округ  
Номер 

ділянки  
Площа 

1 Симонівський 198 2,04 

2 Симонівський 234 1,84 

3 Симонівський 237 2,13 

4 Симонівський 239 2,16 

5 Симонівський 262 2 

6 Симонівський 310 2,03 

7 Симонівський 312 1,89 

8 Симонівський 362 1,56 

9 Симонівський 377 1,73 

10 Симонівський 397 2,06 

11 Симонівський 406 1,7 

12 Симонівський 409 2,17 

13 Симонівський 417 1,69 

14 Симонівський 435 1,69 

15 Симонівський 441 1,67 

16 Симонівський 444 1,37 

17 Симонівський 506 1,69 

18 Симонівський 531 2,56 

19 Симонівський 532 3,34 

20 Симонівський 538 1,88 

21 Симонівський 540 1,84 

Всього, га 

 

41,04 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу ТОВ «Лендком Центр» на  розроблення технічної документації  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок (невитребуваних 

земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованого  ПКСП "Твердь" 

для передачі їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за 

межами смт Ємільчине на  території Ємільчинської селищної ради». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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