
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 337 

 

Про надання дозволу на  розробку  

технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі в оренду 

громадянам 

 

 

 

Розглянувши звернення жителів м. Дніпро, м. Коростень, с. Весняне Миколаївської 

області, смт Ємільчине, 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. Ракову Володимиру Васильовичу, жителю м. Дніпро, вул. Бульвар Слави, 48 кв. 155, 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Серби по вул. Лесі Українки, 3. 

1.2. Камінській Людмилі Володимирівні, жительці м. Коростень, вул. С. Романчука, 21   

кв. 4, та Ніколайчук Тетяні Володимирівні, жительці с. Весняне, вул. Степова, 30 кв. 12, 

Миколаївської області, із земель житлової та громадської забудови с. Руденька площею 

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

господарських будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Руденька по                 

вул. Незалежності, 146. 

1.3. Серпутько Анатолію Михайловичу, жителю смт Ємільчине, вул. Чкалова, 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. Чкалова, 15. 

 

 

 



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 один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та  екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на  розробку 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. 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 № 338 

 

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 смт Ємільчине, с. Сергіївка, с. Рудня-Миколаївка,                

с. Березники, с. Середи, с. Паранине, 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. Іл’ясовій Софії Олексіївні, жительці смт Ємільчине, вул. Лісова, 41, 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. Лісова, 41. 

1.2. Чирко Світлані Сергіївні, жительці смт Ємільчине, вул. Миру, 27, із земель житлової 

та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,1100 га, в тому числі: 0,1100 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Миру, 27. 

1.3. Рудницькій Галині Володимирівні, жительці смт Ємільчине, вул. Миру, 52, 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. Миру, 52. 

1.4. Калантаряну Валерію Михайловичу, жителю смт Ємільчине, пров. Лівобережний, 16, 

із земель житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,1200 га, в тому числі: 



0,1200 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по пров. Лівобережний, 16. 

1.5. Суховецькому Олександру Володимировичу, жителю смт Ємільчине, вул. Чкалова, 3, 

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. Чкалова, 3. 

1.6. Рудницькому Григорію Францовичу, жителю с. Сергіївка, вул. Молодіжна, 2, 

загальною  площею  0,8100 га, в тому числі: земельна ділянка №1  із земель житлової та 

громадської забудови с. Сергіївка площею 0,2500 га – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка знаходиться в с. Сергіївка по       

вул. Молодіжна, 2, та земельна ділянка №2 із земель сільськогосподарського призначення 

площею 0,5600 га – для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в 

межах с. Сергіївка. 

1.7. Михайленко Олені Анатоліївні, жительці с. Рудня-Миколаївка, вул. Хутірська, 6, із 

земель запасу смт Ємільчине  площею 0,5000 га, в т.ч.: 0,5000 га – для ведення особистого 

селянського господарства (кадастровий номер 1821755100:07:012:0039). Земельна ділянка 

знаходиться в межах смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області. 

1.8. Тимощуку Дмитрію Васильовичу, жителю с. Березники, вул. Майданська, 32, 

Тимощук Катерині Василівні,  жительці с. Березники, вул. Майданська, 32, та Тимощук 

Тетяні  Василівні,  жительці с. Березники, вул. Майданська, 32, у спільну часткову власність 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Березники по  вул. Майданська, 32. 

1.9. Данильчуку Миколі Ілларіоновичу, жителю с. Середи, вул. Сербівська, 32, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Середи по вул. Сербівська, 32. 

1.10. Башинському Володимиру Вікторовичу, жителю с. Паранине, вул. Першотравнева, 

55, 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. Першотравнева, 55. 

2. Вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова 

 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 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. 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. не голосувала 

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 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 339 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення громадян - жителів смт Ємільчине, с. Яменець, 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, 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. Петренко Петру Івановичу, жителю смт Ємільчине, вул. 40 років Перемоги, 13, 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. 40 років Перемоги, 13. 

1.2. Данильчуку Віктору Миколайовичу, жителю смт Ємільчине, пров. Шевченка, 34, із 

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

0,1500 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в  смт Ємільчине по  пров. Шевченка, 34. 

1.3. Пашинському Валентину Бернадовичу, жителю с. Яменець, із земель житлової та 

громадської забудови с. Яменець 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. Яменець по  вул. Першотравнева, 12. 

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 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 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. 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 № 340 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського 

господарства для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів смт Ємільчине, с. Середи, с. Сергіївка, с. Мокляки,              

м. Київ, с. Запруда, с. Чміль, с. Березники, с. Миколаївка, с. Ситне, м. Новоград-Волинський,  

с. Яменець, с. Непізнаничі, 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. Кухарчуку Анатолію Валентиновичу, жителю смт Ємільчине, вул. Шевченка, 127, із 

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

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Льонівка на 

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.2. Дубицькому Віктору Францовичу, жителю смт Ємільчине, вул. І. Франка, 24, із 

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

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Нитине на 

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.3. Телега Ярославу Миколайовичу, жителю смт Ємільчине, пров. Соорний, 25, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.4. Телега Миколі Петровичу, жителю смт Ємільчине, пров. Соорний, 23 Б, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 



1.5. Яценко Ользі Романівні, жительці смт Ємільчине, пров. Гоголя, 24, із земель запасу              

с. Лебідь орієнтовною площею 1,9500 га, в т.ч.: 1,9500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

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

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

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

селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.7. Данильчуку Миколі Ілларіоновичу, жителю с. Середи, вул. Сербівська, 32, із земель 

запасу с. Середи орієнтовною площею 0,2500 га, в т.ч.: 0,2500 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Середи по                          

вул. Сербівська на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.8. Данильчук Ользі Степанівні, жительці с. Середи, із земель запасу с. Середи 

орієнтовною площею 0,4000 га, в т.ч.: 0,4000 га – для ведення особистого селянського 

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

селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.9. Жайворон Надії Миколаївні, жительці с. Сергіївка, із земель запасу с. Сергіївка 

орієнтовною площею 0,5500 га, в т.ч.: 0,5500 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Сергіївка по вул. Михайлівська на 

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.10. Дейнеко Петру Миколайовичу, жителю с. Мокляки, із земель запасу с. Мокляки 

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

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

селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.11. Мадяр Валентині Андріївні, жительці м. Київ, пр. Оболонський, 14 ж кв. 124, із земель 

запасу с. Аполлонівка орієнтовною площею 0,1500 га, в т.ч.: 0,1500 га – для ведення 

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

на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.12. Струтинському Володимиру Анатолійовичу, жителю с. Запруда, вул. Лісова, 3, із 

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

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Запруда на 

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.13. Сосновській Аполлінарії Климентівні, жительці с. Запруда, вул. Лісова, 3, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.14. Демченко Івану Олександровичу, жителю с. Чміль, вул. Центральна, 19, із земель 

запасу с. Чміль орієнтовною площею 0,6000 га, в т.ч.: 0,6000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.15. Лук’янчук Юлії Валентинівні, жительці с. Березники, вул. Майданська, 43, із земель 

запасу с. Березники орієнтовною площею 1,3500 га, в т.ч.: 1,3500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.16. Шнайдер Ользі Володимирівні, жительці с. Березники, із земель запасу с. Березники 

орієнтовною площею 1,6000 га, в т.ч.: 1,6000 га – для ведення особистого селянського 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.17. Тимощуку Дмитрію Васильовичу, жителю с. Березники, вул. Майданська, 32, із 

земель запасу с. Березники орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,00 00 га – для ведення 



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

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.18. Дорошу Леоніду Григоровичу, жителю с. Миколаївка, із земель запасу с. Миколаївка 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.19. Костюкевичу Валерію Михайловичу, жителю с. Ситне, із земель запасу с. Ситне 

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

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

селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.20. Костюкевий Тамарі Дмитрівні, жительці с. Ситне, із земель запасу с. Ситне 

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

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

селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.21. Зілінській Оксані Валеріївні, жительці м. Новоград-Волинський, вул. Павла Сірагова, 

66, із земель запасу с. Вільшанка орієнтовною площею 0,7500 га, в т.ч.: 0,7500 га – для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах            

с. Вільшанка на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.22. Пашинському Валентину Бернадовичу, жителю с. Яменець, із земель запасу                        

с. Яменець орієнтовною площею 0,3500 га, в т.ч.: 0,3500 га – для ведення особистого 

селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Яменець по                      

вул. Першотравнева на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.23. Супрунцю Сергію Миколайовичу, 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 по                      

вул. Центральна 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 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 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. 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. не голосував 

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 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 341 

 

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 смт Ємільчине, с. Мокляки, с. Морозівка 

Брусилівського району Житомирської області, м. Київ, с. Мала Глумча, с. Двірець 

Ізяславського району Хмельницької області, с. Чижівка, с. Пряжів Житомирської області,              

с. Андрієвичі, с. Симони, с. Підлуби, м. Біла Церква Київської області, 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 №241,  від 02.11.2020 року №201, від 04.12.2020 року №212, від 

13.04.2020 року №79,  свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 06.04.2020 року 

серія НОІ 304426, свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 04.12.2020 року серія 

НМК 802634, свідоцтво про право на спадщину за законом від 04.02.2021 року серія НМР 

353230, рішення Ємільчинського районного суду від 29.12.2020 року (справа №277/1137/20), 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.10.2020 року серія НОР 603370, 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.11.2020 року серія НМК 802541, 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.02.2021 року серія НМР 524072, 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.02.2021 року серія НМР 096457, 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 19.01.2021 року серія НМН 995246,  

свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.02.2021 року серія НОМ 068554, 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 20.01.2020 року серія НМН 995257, 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.01.2021 року серія НМР 070659, 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 15.10.2020 року серія НМК 265682, 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 31.01.2020 року серія НОК 090853, 

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 03.12.2020 року серія НМК 265921, 

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. Касімчуку Петру Івановичу, жителю смт Ємільчине, вул. Соборна, 117 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0225654), загальною площею  

3,8211 га, в тому числі: ділянка  № 58 площею 3,8211 га (рілля), за рахунок земель 

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

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Горбове. 

1.2. Євтушку Олександру Петровичу, жителю с. Мокляки, вул. Шевченка, 2  (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120306), загальною площею  

2,32 га, в тому числі: ділянка  № 3/15  площею 1,97 га (рілля), ділянка  № 39/1193  площею 

0,35 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Мокляки. 

1.3. Пашинській Ользі Лазарівні, жительці с. Морозівка, вул. Базарська, 78, 

Брусилівського району Житомирської області  (власниці сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія ЖТ № 0120187), загальною площею 2,44 га, в тому числі: ділянка             

№ 10/171  площею 2,04 га (рілля), ділянка  № 45/1234  площею 0,40 га (кормові), за рахунок 

земель реформованого ПКСП «Іскра», розташованих на території Ємільчинської селищної 

ради Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Мокляки. 

1.4. Данилюку Борису Петровичу, жителю м. Київ, вул. Коперника,16 б кв. 36  (власнику 

земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду від 29.12.2020 року, 

справа №277/1137/20), загальною площею  3,4779 га, в тому числі: ділянка  № 6  площею 

2,7230 га (рілля), ділянка  № 6  площею 0,7549 га (кормові),  за рахунок земель 

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

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Великий Яблунець. 

1.5. Подейко Людмилі Вікторівні, жительці с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 37  (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121744), загальною площею  

3,09 га, в тому числі: ділянка  № 1052 площею 2,45 га (рілля), ділянка  № 124(1)  площею 

0,39 га (кормові), ділянка  № 124(2)  площею 0,25 га (кормові), за рахунок земель 

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

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Мала Глумча. 

1.6. Савчук Віті Іванівні, жительці с. Двірець, вул. Жовтнева, 12, Ізяславського району 

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

ЖТ  № 0122043), загальною площею  2,65 га, в тому числі: ділянка № 558 площею             

2,39 га (рілля), ділянка № 1611 площею 0,26 га (кормові), за рахунок земель реформованого 

ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Велика Цвіля. 

1.7. Щербакову Олегу Михайловичу, жителю с. Чижівка,  вул. Соборності, 69 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0250000), загальною площею  

3,5795 га, в тому числі: ділянка  № 320  площею 2,7545 га (рілля), ділянка  № 325  площею 

0,8250 га (кормові),  за рахунок земель реформованої агрофірми «Прогрес»,  розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Серби. 

1.8. Щербакову Олегу Михайловичу, жителю с. Чижівка,  вул. Соборності, 69 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0249999), загальною площею  

4,7032 га, в тому числі: ділянка  № 318  площею 3,7882 га (рілля), ділянка  № 327  площею 

0,6428 га (кормові),  ділянка  № 327(1)  площею 0,2722  га (кормові), за рахунок земель 



реформованої агрофірми «Прогрес»,  розташованих на території Ємільчинської селищної 

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

1.9. Ваховському Леоніду Петровичу, жителю с. Пряжів, пров. Бердичівський, 11, 

Житомирського району Житомирської області (власнику сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія  ЖТ  № 0121060), загальною площею  5,15 га, в тому числі: ділянка № 2/56 

площею 2,20 га (рілля), ділянка № 9/1099 площею 2,95 га (кормові), за рахунок земель 

реформованого ПКСП ім. Островського, розташованих на території Ємільчинської селищної 

ради Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Медведеве. 

1.10. Остапчук Марії Олександрівні, жительці смт Ємільчине, вул. Добровольського, 13 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0121153), загальною 

площею  3,86 га, в тому числі: ділянка № 20/229 площею 2,22 га (рілля), ділянка № 13/1308 

площею 1,64 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Островського, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області,  за межами с. Медведеве. 

1.11. Остапчук Марії Олександрівні, жительці смт Ємільчине, вул. Добровольського, 13 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0121152), загальною 

площею  5,23 га, в тому числі: ділянка № 22/250(1) площею 1,26 га (рілля), ділянка                

№ 22/250(2) площею 1,35 га (рілля), ділянка № 20/1278 площею 2,62 га (кормові), за рахунок 

земель реформованого ПКСП ім. Островського, розташованих на території Ємільчинської 

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

1.12. Білій Таїсі Олександрівні, жительці с. Андрієвичі, вул. Купріянщина, 51 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0267316), загальною площею  

2,09 га, в тому числі: ділянка  № 307 площею 2,09 га (кормові), за рахунок земель 

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

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Андрієвичі. 

1.13. Білій Таїсі Олександрівні, жительці с. Андрієвичі, вул. Купріянщина, 51 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0267315), загальною площею  

2,22 га, в тому числі: ділянка  № 306 площею 2,22 га (кормові), за рахунок земель 

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

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Андрієвичі. 

1.14. Волощенко Сергію Володимировичу, жителю с. Симони  (власнику сертифіката на 

право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0129433), загальною площею  3,4187 га, в тому 

числі: ділянка  № 91 площею 3,4187 га (рілля), за рахунок земель реформованої приватно-

колективної агрофірми «Твердь»,  розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області,  за межами с. Симони. 

1.15. Яценко Любові Іванівні, жительці с. Підлуби, вул. Шевченка, 35 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0126944), загальною площею  

2,52 га, в тому числі: ділянка  № 1457 площею 1,81 га (рілля), ділянка  № 436  площею 0,71 га 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за межами       

с. Підлуби. 

1.16.  Кашпуренко Володимиру Михайловичу, жителю м. Київ, вул. Г. Ахматової (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127046), загальною площею  

2,63 га, в тому числі: ділянка  № 1227 площею 2,05 га (рілля), ділянка  № 89  площею 0,58 га 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за межами       

с. Підлуби. 

1.17. Сітайло Ніні Іванівні, жительці с. Мала Глумча (власниці сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121775), загальною площею  2,92 га, в тому числі: 

ділянка  № 1071(1) площею 1,27 га (рілля), ділянка  № 1071(2) площею 0,77 га (рілля), 

ділянка  № 335  площею 0,88 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП 



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

Житомирської області,  за межами с. Мала Глумча. 

1.18. Волощуку Вадиму Івановичу, жителю м. Біла Церква,  вул. Шевченка, 103 кв. 69, 

Київської області (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. 

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 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 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. 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 № 342 

 

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 гр. Чокой Костянтина Васильовича (учасника АТО), жителя  

м. Кіцмань, вул. Тургенєва, 15а/16, Чернівецької області, про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

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

власність, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 35, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 126 Земельного 

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

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
  

ВИРІШИЛА: 

 

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

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

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

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

передачі у власність слідуючим громадянам: 

1.1. Чокой Костянтину Васильовичу (учаснику АТО), жителю  м. Кіцмань, вул. Тургенєва, 

15 а/16, Чернівецької області, орієнтовною площею 2,0000 га із земель запасу Ємільчинської 

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

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

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

КВЦПЗ - 01.03). Земельна ділянка знаходиться за межами  населених пунктів на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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



- розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 
 
 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 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. 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) 

 

 

 

 

 
 


