
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
П’ята сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 420 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Яворської Марії Федорівни, жительки с. Вільне,              

вул. Др. Народів, 34, Макарівського району Київської області, керуючись ст. 186  

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)», беручи  до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про 

земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру 

у Житомирській області від 12.03.2021 року та 22.03.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Яворській Марії Федорівні 

(власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 002231), загальною 

площею 3,8247 га, в тому числі:  

- ділянка  № 42/257 площею 2,7747 га (рілля), кадастровий номер 1821786200:03:000:0515;       

- ділянка № 26/1104 площею 1,0800 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786200:03:000:0359, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Гагаріна, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Сергіївка. 

2. Передати гр. Яворській Марії Федорівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Яворській Марії Федорівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Яворській Марії 

Федорівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Яворській Марії Федорівні 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 № 421 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Остапчук Надії Олександрівни, жительки  с. Степанівка, 

вул. Королівська, 8, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяги 

з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 11.03.2021 року, 

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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Остапчук Надії 

Олександрівні (власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                                      

ЖТ  № 0120716), загальною площею 3,0582 га, в тому числі:  

- ділянка  № 15/1502 площею 2,6887 га (рілля), кадастровий номер 1821786800:08:000:0206;       

- ділянка № 15/253 площею 0,3695 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786800:08:000:0218, за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Степанівка. 

2. Передати гр. Остапчук Надії Олександрівні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Остапчук Надії Олександрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Остапчук Надії 

Олександрівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Остапчук Надії Олександрівні 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 № 422 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шельмука Павла Миколайовича, жителя с. Серби,               

гр. Левкової Ірини Миколаївни, жительки с. Велика Цвіля,  та  гр. Кузьмінської Валентини 

Миколаївни, жительки м. Коростень, вул. Північна, 10 кв. 1, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 17.03.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у  спільну 

часткову власність по 1/3 частці (без визначення меж цих часток в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Шельмуку Павлу 

Миколайовичу, гр. Левковій Ірині Миколаївні та  гр. Кузьмінській Валентині Миколаївні 

(власникам по 1/3 частці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ                      

№ 0268021), загальною площею 4,0375 га, в тому числі:  

- ділянка  № 236 площею 2,9340 га (рілля), кадастровий номер 1821785800:05:000:0403;       

- ділянка № 463 площею 1,1035 га (сіножаті), кадастровий номер 1821785800:06:000:0615, 

за рахунок земель реформованоі агрофірми «Прогрес», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Серби. 

2. Передати гр. Шельмуку Павлу Миколайовичу, гр. Левковій Ірині Миколаївні та                         

гр. Кузьмінській Валентині Миколаївні вищезгадані земельні ділянки у  спільну часткову 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у 

спільну часткову  власність                   

гр. Шельмуку Павлу Миколайовичу, 

гр. Левковій Ірині Миколаївні та              

гр. Кузьмінській Валентині 

Миколаївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

 



власність по 1/3 частці (без визначення меж цих часток в натурі (на місцевості) у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. гр. Шельмуку Павлу Миколайовичу, гр. Левковій Ірині Миколаївні та гр. 

Кузьмінській Валентині Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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 затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у спільну 

часткову  власність   гр. Шельмуку Павлу Миколайовичу, гр. Левковій Ірині Миколаївні 

та   гр. Кузьмінській Валентині Миколаївні 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 № 423 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шроль Сергія Васильовича, жителя  с. Андрієвичі,               

вул. Паламари, 21, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 04.03.2021 року, 

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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Шроль Сергію 

Васильовичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                              

ЖТ   № 0267456), загальною площею 3,4327 га, в тому числі:  

- ділянка  № 31/422 площею 3,4327 га (рілля), кадастровий номер 1821780200:03:000:0213, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Світанок», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Андрієвичі. 

2. Передати гр. Шроль Сергію Васильовичу вищезгадану земельну ділянку у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шроль Сергію Васильовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Шролю Сергію 

Васильовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність 

гр. Шролю Сергію Васильовичу 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 № 424 

 

 

Розглянувши звернення гр. Примака Анатолія Володимировича, жителя                                  

с. Березники, вул. Майданська, 44, керуючись ст. 186  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)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 03.02.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Примаку Анатолію 

Володимировичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                    

ЖТ № 0128964), загальною площею 3,4909 га, в тому числі:  

- ділянка  № 14/440(1) площею 1,4226 га (рілля), кадастровий номер 

1821780600:03:000:0278;       

- ділянка № 12/440(2) площею 1,2959 га (рілля), кадастровий номер 

1821780600:03:000:0321; 

- ділянка № 12/1441 площею 0,7724 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821780600:03:000:0279, за рахунок земель реформованого ПКСП «Березники», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Березники. 

2. Передати гр. Примаку Анатолію Володимировичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Примаку Анатолію Володимировичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Примаку Анатолію 

Володимировичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 

 



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 затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Примаку Анатолію Володимировичу 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 № 425 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Королевича Василя Івановича, жителя                                       

смт Ємільчине, вул. Соборна, 81, керуючись ст. 186  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)», беручи  до 

уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 09.02.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Королевичу Василю 

Івановичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0225556), 

загальною площею 3,9642 га, в тому числі:  

- ділянка  № 279 площею 3,9642 га (рілля), кадастровий номер 1821755100:11:000:0191, за 

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

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами населеного пункту  

с. Горбове. 

2. Передати гр. Королевичу Василю Івановичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Королевичу Василю Івановичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Королевичу Василю 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається у  власність 

гр. Королевичу Василю Івановичу 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 № 426 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Копач Лесі Василівни, жительки смт Ємільчине,             

вул. Кутузова, 19, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 01.12.2020 року, 

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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Копач Лесі Василівні 

(власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0267678), загальною 

площею 3,7669 га, в тому числі:  

- ділянка  № 61 площею 3,7669 га (рілля), кадастровий номер 1821755100:13:000:0157, за 

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

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами населеного пункту  

с. Горбове. 

2. Передати гр. Копач Лесі Василівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Копач Лесі Василівні провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме 

майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості),  яка передається у  

власність гр. Копач Лесі Василівні 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  яка передається у  

власність гр. Копач Лесі Василівні 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 № 427 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Дмитренко Марії Олександрівни, жительки с. Горбове,             

вул. Лесі Українки, 30, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 04.03.2021 року, 

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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), яка передається у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Дмитренко Марії 

Олександрівні (власниці земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного 

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

- ділянка  № 84 площею 3,2443 га (рілля), кадастровий номер 1821755100:13:000:0165, за 

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

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами населеного пункту  

с. Горбове. 

2. Передати гр. Дмитренко Марії Олександрівні вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Дмитренко Марії Олександрівні провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості),  яка передається у  

власність гр. Дмитренко Марії 

Олександрівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості),  яка передається у  

власність гр. Дмитренко Марії Олександрівні 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 № 428 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Волощука Володимира Івановича, жителя                                  

с. Середи, вул. Сербівська, 57, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги 

Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 15.03.2021 року 

та 17.03.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Волощуку Володимиру 

Івановичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0125533), 

загальною площею 2,3935 га, в тому числі:  

- ділянка  № 6/235 площею 1,7681 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:03:000:1018;       

- ділянка № 5/1263 площею 0,6254 га (сіножать), кадастровий номер 

1821786400:07:000:0661, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Волощуку Володимиру Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощуку Володимиру Івановичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Волощуку Володимиру 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Волощуку Володимиру Івановичу 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 № 429 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Данильчука Миколи Вікторовича, жителя                                  

с. Кочичине, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяги з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 11.11.2020 року, 

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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Данильчуку Миколі 

Вікторовичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ                                

№ 0125035), загальною площею 2,5216 га, в тому числі:  

- ділянка  № 2/62 площею 1,5451 га (рілля), кадастровий номер 1821786400:07:000:1068;       

- ділянка № 1/1147 площею 0,9765 га (сіножать), кадастровий номер 

1821786400:07:000:0659, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Середи. 

2. Передати гр. Данильчуку Миколі Вікторовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данильчуку Миколі Вікторовичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Данильчуку Миколі 

Вікторовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Данильчуку Миколі Вікторовичу 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 № 430 

 
 

 

Розглянувши звернення гр. Єфімової Галини Гаврилівни, жительки  с. Великий 

Яблунець, вул. Сергія Кемського, 70, керуючись ст. 186  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)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 03.02.2021 року та 08.02.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Єфімовій Галині Гаврилівні 

(власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія   ЖТ № 0268272), загальною 

площею 5,1426 га, в тому числі:  

- ділянка  № 319 площею 4,3628 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:02:000:0702;       

- ділянка № 319 площею 0,7798 га (пасовища), кадастровий номер 1821782200:02:000:0752, 

за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Великий Яблунець. 

2. Передати гр. Єфімовій Галині Гаврилівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Єфімовій Галині Гаврилівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Єфімовій Галині 

Гаврилівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Єфімовій Галині Гаврилівні 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 № 431 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ходаківського Олександра Степановича, жителя                        

смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 58, керуючись ст. 186  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)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 04.03.2021 року та 05.03.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Ходаківському Олександру 

Степановичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                              

ЖТ № 0268373), загальною площею 3,4396 га, в тому числі:  

- ділянка  № 143 площею 2,7050 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:02:000:0670;       

- ділянка № 143 площею 0,7346 га (пасовища), кадастровий номер 1821782200:04:000:0412, 

за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Великий Яблунець. 

2. Передати гр. Ходаківському Олександру Степановичу вищезгадані земельні ділянки 

у  власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ходаківському Олександру Степановичу провести  державну реєстрацію 

речового права на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного 

законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Ходаківському 

Олександру Степановичу для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Ходаківському Олександру Степановичу 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 № 432 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ходаківського Олександра Степановича, жителя                        

смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 58, керуючись ст. 186  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)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 05.03.2021 року та 18.03.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Ходаківському Олександру 

Степановичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                                    

ЖТ № 0268541), загальною площею 3,7951 га, в тому числі:  

- ділянка  № 135 площею 3,2389 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:02:000:0753;       

- ділянка № 135 площею 0,5562 га (пасовища), кадастровий номер 1821782200:04:000:0139, 

за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Великий Яблунець. 

2. Передати гр. Ходаківському Олександру Степановичу вищезгадані земельні ділянки 

у  власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ходаківському Олександру Степановичу провести  державну реєстрацію 

речового права на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного 

законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Ходаківському 

Олександру Степановичу для 

ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Ходаківському Олександру Степановичу 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 № 433 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Гаврилюка Павла Яковича, жителя с. Великий Яблунець,              

вул. Садова, 28, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяги 

з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 10.03.2021 року, 

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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Гаврилюку Павлу Яковичу 

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

03.08.2020 року, справа №277/521/20), загальною площею 3,5179 га, в тому числі:  

- ділянка  № 186 площею 2,7165 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:02:000:0707;       

- ділянка № 186 площею 0,8014 га (пасовища), кадастровий номер 1821782200:04:000:0090, 

за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Великий Яблунець. 

2. Передати гр. Гаврилюку Павлу Яковичу вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Гаврилюку Павлу Яковичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Гаврилюку Павлу 

Яковичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Гаврилюку Павлу Яковичу 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 № 434 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сергійчука Григорія Кононовича, жителя с. Велика 

Цвіля, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяги з Державного 

земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Житомирській області від 11.03.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Сергійчуку Григорію 

Кононовичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                                

ЖТ  № 0122491), загальною площею 3,1333 га, в тому числі:  

- ділянка  № 28/53 площею 2,8601 га (рілля), кадастровий номер 1821782000:01:000:0553;       

- ділянка № 51/1732 площею 0,2732 га (пасовища), кадастровий номер 

1821782000:02:000:1093, за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Цвіля. 

2. Передати гр. Сергійчуку Григорію Кононовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сергійчуку Григорію Кононовичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Сергійчуку Григорію 

Кононовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Сергійчуку Григорію Кононовичу 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 № 435 

 

 

Розглянувши звернення гр. Венгловської Галини Францівни, жительки                                  

с. Гулянка, вул. Будівельна, 6 кв. 1, керуючись ст. 186  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)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 11.03.2021 року та 17.03.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Венгловській Галині 

Францівні (власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія   ЖТ № 0127452), 

загальною площею 6,5508 га, в тому числі:  

- ділянка  № 43/284(1) площею 0,8484 га (рілля), кадастровий номер 

1821783200:08:000:0184;       

- ділянка № 43/284(2) площею 1,7200 га (рілля), кадастровий номер 

1821783200:08:000:0196; 

- ділянка № 46/1156 площею 3,9824 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821783200:08:000:0188, за рахунок земель реформованого ПКСП «Кривотинське», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Кривотин. 

2. Передати гр. Венгловській Галині Францівні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Венгловській Галині Францівні провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Венгловській Галині 

Францівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Венгловській Галині Францівні 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 № 436 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шкаєвої Любові Степанівни, жительки м. Житомир,              

проспект Миру, 1 кв. 104, керуючись ст. 186  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)», беручи  до уваги Витяги 

з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 15.03.2021 року та 

24.03.2021 року, 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Шкаєвій Любові Степанівні 

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

площею 1,5731 га, в тому числі:  

- ділянка  № 308 площею 0,9404 га (рілля), кадастровий номер 1821784800:03:000:0028;       

- ділянка № 309 площею 0,6327 га (рілля), кадастровий номер 1821784800:03:000:0108,                 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Пролісок», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Рудня-Іванівська. 

2. Передати гр. Шкаєвій Любові Степанівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Шкаєвій Любові Степанівні провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Шкаєвій Любові 

Степанівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Шкаєвій Любові Степанівні 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) 

 
 

 

 


