
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 498 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  

земельних ділянок в межах              

смт Ємільчине по  вул. Соборна 

 

 

Заслухавши інформацію селищного голови Сергія Волощука про необхідність  

розроблення  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

в межах смт Ємільчине по вул. Соборна для послідуючої передачі в комунальну власність 

Ємільчинської селищної ради,  керуючись ст. 12, 93, 124, 125, 186, 1861 Земельного Кодексу 

України,  ст. 25, 57 Закону «Про Землеустрій», розділом VII Прикінцевих Положень  Закону 

України «Про Державний  земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 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  

В И Р І Ш И Л А:  

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

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), для передачі в комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради. Земельні ділянки знаходиться  в межах смт Ємільчине по вул. Соборна  на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Площу земельних ділянок визначити при розробленні технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок. 

3. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних 

ділянок  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука визначити 

ліцензовану організацію – розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок, зазначених в пункті 1 даного рішення. 

5. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної                  

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок                                                   

в межах смт Ємільчине по  вул. Соборна». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 499 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  

земельних ділянок – польових 

міжпайових доріг 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок – польових міжпайових доріг, які 

знаходяться в масивах розпайованих земель на території Ємільчинської селищної ради, 

керуючись ст. 12, 93, 124, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України,  ст. 25, 57 Закону «Про 

Землеустрій», розділом VII Прикінцевих Положень  Закону України «Про Державний  

земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, сесія селищної ради  

В И Р І Ш И Л А:  

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

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок  – польових міжпайових доріг, 

розташованих у масивах земельних часток (паїв) на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних 

ділянок  - Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою – суб’єктів господарювання (орендарів, яким належить право 

користування істотною частиною земельних часток (паїв), розташованих в масивах земель 

сільськогосподарського призначення). 

3. Суб’єктам господарювання визначити ліцензовану організацію - розробника технічної 

документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних 

ділянок, зазначених в пункті 1 даного рішення. 

5. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок – польових міжпайових доріг». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 500 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  

земельної ділянки в межах              

смт Ємільчине по  вул. Соборна, 2 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,09 га, в межах              

смт Ємільчине по вул. Соборна, 2, для послідуючої передачі в комунальну власність 

Ємільчинської селищної ради,  керуючись ст. 12, 93, 124, 125, 186, 1861 Земельного Кодексу 

України,  ст. 25, 57 Закону «Про Землеустрій», розділом VII Прикінцевих Положень  Закону 

України «Про Державний  земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради  

В И Р І Ш И Л А:  

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

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 0,09 га, в тому 

числі: 0,09 га - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ - 

11.02), для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради. Земельна ділянка 

знаходиться  в межах смт Ємільчине по вул. Соборна, 2,  на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука визначити 

ліцензовану організацію – розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4. Ємільчинській селищній раді  забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної              

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки в межах                                  

смт Ємільчине по  вул. Соборна, 2». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія   VIІI скликання 

 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 501 

 

Про надання дозволу гр. Турчину 

Олегу Миколайовичу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться      

в межах с. Степанівка по вул. Рад,    

133/Л, для передачі в оренду  

 

 

Розглянувши звернення гр. Турчина Олега Миколайовича, жителя смт Ратне,                

вул. Серпнева, 13 кв. 6, Волинської області, про надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка знаходиться в межах с. Степанівка по 

вул. Рад, 133/Л, для передачі в оренду, Договір купівлі-продажу об’єкта малої приватизації 

окремого майна – нежитлової будівлі колишньої лазні на 20 місць загальною площею      

244,0 кв.м на аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого 

подання цінових пропозицій від 19.07.2019 року, серія ННН 167972, керуючись ст.ст. 12, 93, 

116, 122, 124, 125, 1861 Земельного кодексу України, ст. 25,  50 Закону України «Про 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Турчину Олегу Миколайовичу на розроблення з урахуванням вимог 

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

відведення земельної ділянки із земель громадської забудови с. Степанівка орієнтовною 

площею 0,04 га, в т.ч.: 0,04 га - для будівництва та обслуговування інших будівель 

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

знаходиться в межах с. Степанівка по вул. Рад, 133/Л, на території  Ємільчинської селищної 

ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Турчину Олегу Миколайовичу: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

-  розроблений проект землеустрою погодити відповідно до норм чинного 

законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу гр. Турчину Олегу Миколайовичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться  в межах с. Степанівка по вул. Рад, 133/Л,                           

для передачі в оренду». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія   VIІI скликання 

 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 502 

 

Про надання дозволу гр. Ніцевичу 

Володимиру Йосиповичу на 

розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться                

в межах смт Ємільчине по                    

вул. Миру, 4, для передачі в оренду  

 

 

Розглянувши звернення гр. Ніцевича Володимира Йосиповича, жителя смт Ємільчине,                

вул. Базарна, 7, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

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

межах смт Ємільчине по вул. Миру, 4, для передачі в оренду, Договір купівлі-продажу 

38/100 частини нежитлового ротміщення від 16.04.2002 року, серія АЕР №829139; Витяг з 

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

08.02.2020 року, індексний номер витягу: 199510580 (на нежитлове приміщення), керуючись 

ст.ст. 12, 93, 116, 122, 124, 125, 1861 Земельного кодексу України, ст. 25,  50 Закону України 

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

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл гр. Ніцевичу Володимиру Йосиповичу на розроблення з урахуванням 

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

відведення земельної ділянки із земель громадської забудови с. Степанівка орієнтовною 

площею 0,0060 га, в т.ч.: 0,0060 га - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

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

смт Ємільчине по вул. Миру, 4, на території  Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області. 

2. Гр. Ніцевичу Володимиру Йосиповичу: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

-  розроблений проект землеустрою погодити відповідно до норм чинного 

законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу гр. Ніцевичу Володимиру Йосиповичу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, яка знаходиться в межах смт Ємільчине по вул. Миру, 4,                                      

для передачі в оренду». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 503 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у 

власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства в 

межах смт Ємільчине 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шелетецького Руслана Миколайовича, жителя                   

смт Ємільчине, вул. Лісова, 54, про дозвіл на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 10.08.2017 року, індексний номер витягу: 94234156 

(на земельну ділянку площею 0,1965 га, кадастровий номер: 1821755100:07:018:0061, цільове 

призначення – для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ – 01.03), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1323952618217,  номер запису про право 

власності: 21818454),  керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», відповідно до  п. 34 

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради площею 0,1965 га (кадастровий номер: 1821755100:07:018:0061), яка 

знаходиться в межах смт Ємільчине, на дві окремі ділянки : 

- ділянка №1 – площею 0,1609 га;  

- ділянка №2 – площею 0,0356 га.   

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Шелетецького Руслана Миколайовича. 



3. Гр. Шелетецькому Руслану Миколайовичу визначити ліцензовану організацію - 

розробника технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства в межах смт Ємільчине». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 504 

                                                                                                                              

Про надання дозволу ФГ «Галина-С» на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду із 

земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною  

цільового призначення із «Землі запасу» 

на землі «Для ведення фермерського 

господарства»       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Розглянувши клопотання голови ФГ «Галина-С»  Піки С.А. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району зі зміною 

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 землі «Для ведення фермерського господарства» (код КВЦПЗ - 01.02),                       

копії документів, що посвідчують право власності ФГ «Галина-С» на нерухоме майно 

(нежитлові будівлі), що розташовані на земельній ділянці, беручи до уваги Витяг з 

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

25.10.2019 року, індексний номер витягу: 186221816 (на земельну ділянку площею 8,1618 га, 

кадастровий номер: 1821786800:07:000:0506, цільове призначення – землі запасу (земельні 

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

юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

1945618118217,  номер запису про право власності: 33843907), керуючись  ст. 12, 19, 20, 93, 

122, 123, 124, 125, 126, 134, 186 Земельного Кодексу України, ст. 25, 50 Закону України «Про 

землеустрій», у відповідності  ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл ФГ «Галина-С» на розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки в оренду із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області зі зміною 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 землі «Для ведення 

фермерського господарства» (код КВЦПЗ - 01.02) загальною площею 8,1618 га, кадастровий 

номер 1821786800:07:000:0506, яка знаходиться за межами населених пунктів 

Степанівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області. 



2. ФГ «Галина-С»: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення 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 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу ФГ «Галина-С» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду із земель комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради зі зміною  цільового призначення із «Землі запасу» на землі «Для ведення 

фермерського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 505 

                                                                                                                              

Про надання дозволу ФГ «Галина-С» на 

розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду із 

земель комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради зі зміною  

цільового призначення із «Землі запасу» 

на землі «Для ведення фермерського 

господарства»       

 

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                    
Розглянувши клопотання голови ФГ «Галина-С»  Піки С.А. про надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду із земель 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району зі зміною 

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 землі «Для ведення фермерського господарства» (код КВЦПЗ - 01.02), копії 

документів, що посвідчують право власності ФГ «Галина-С» на нерухоме майно (нежитлові 

будівлі), що розташовані на земельній ділянці, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру 

речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.10.2019 року, 

індексний номер витягу: 186228834 (на земельну ділянку площею 8,0680 га, кадастровий 

номер: 1821786800:07:000:0507, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1945661818217,  

номер запису про право власності: 33844741), керуючись  ст. 12, 19, 20, 93, 122, 123, 124, 125, 

126, 134, 186 Земельного Кодексу України, ст. 25, 50 Закону України «Про землеустрій», у 

відповідності  ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл ФГ «Галина-С» на розроблення  проекту землеустрою щодо  відведення 

земельної ділянки в оренду із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області зі зміною 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 землі «Для ведення 

фермерського господарства» (код КВЦПЗ - 01.02) загальною площею 8,0680 га, кадастровий 

номер 1821786800:07:000:0507, яка знаходиться за межами населених пунктів 



Степанівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. ФГ «Галина-С»: 

- замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення 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 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу ФГ «Галина-С» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду із земель комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради зі зміною  цільового призначення із «Землі запасу» на землі «Для ведення 

фермерського господарства» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 506 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 19.08.2019 року, індексний номер витягу: 177956830 (на 

земельну ділянку площею 32,8667 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0518, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1896702118217,  номер запису про право 

власності: 32872054), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 32,8667 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0518, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Боковенко Романа Юрійовича, жителя смт Ємільчине, 

вул. Наумова, 15. 

3. Гр. Боковенко Роману Юрійовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної           

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської 

селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   

для ведення особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 507 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 19.08.2019 року, індексний номер витягу: 177942206 (на 

земельну ділянку площею 16,8553 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0516, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1896602618217,  номер запису про право 

власності: 32870068), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 16,8553 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0516, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Антоненко Віктора Петровича, жителя смт Ємільчине, 

вул. Чехова, 25. 

3. Гр. Антоненко Віктору Петровичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 508 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 20.08.2019 року, індексний номер витягу: 178032941 (на 

земельну ділянку площею 28,4369 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0519, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897148818217,  номер запису про право 

власності: 32880936), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 28,4369 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0519, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Ваховську Світлану Олексіївну, жительку с. Руденька, 

вул. Незалежності, 242. 

3. Гр. Ваховській Світлані Олексіївні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 509 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 19.08.2019 року, індексний номер витягу: 177951593 (на 

земельну ділянку площею 10,7509 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0517, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1896673318217,  номер запису про право 

власності: 32871505), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 10,7509 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0517, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Савчук Наталію Петрівну, жительку смт Ємільчине,       

вул. Соборна, 20 кв. 2. 

3. Гр. Савчук Наталії Петрівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 510 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 25.11.2019 року, індексний номер витягу: 190175850 (на 

земельну ділянку площею 8,8568 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0558, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969650718217,  номер запису про право 

власності: 34306087), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 8,8568 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0558, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Середівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Алєксєєнко Юрія Петровича, жителя смт Ємільчине,       

вул. Незалежності, 32 кв. 2. 

3. Гр. Алєксєєнко Юрію Петровичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 511 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 25.11.2019 року, індексний номер витягу: 190177133 (на 

земельну ділянку площею 9,4194 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0560, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969660618217,  номер запису про право 

власності: 34306243), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 9,4194 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0560, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Середівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Гришкова Олександра Петровича, жителя смт Ємільчине,       

пров. Гоголя, 14. 

3. Гр. Гришкову Олександру Петровичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 512 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 19.08.2019 року, індексний номер витягу: 177933208 (на 

земельну ділянку площею 48,5375 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0515, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1896571018217,  номер запису про право 

власності: 32869436), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 48,5375 га, кадастровий номер: 1821785800:06:000:0515, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Бараша Сергія Петровича, жителя с. Підлуби,               

пров. Шкільний, 4. 

3. Гр. Барашу Сергію Петровичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 513 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 31.05.2019 року, індексний номер витягу: 168799804 (на 

земельну ділянку площею 31,6179 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0893, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842352518217,  номер запису про право 

власності: 31805179), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 31,6179 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0893, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Авраменко Василя Сергійовича, жителя с. Підлуби,      

вул. Сортодільниця, 5. 

3. Гр. Авраменко Василю Сергійовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 514 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 31.05.2019 року, індексний номер витягу: 168802750 (на 

земельну ділянку площею 8,3171 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0894, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842369318217,  номер запису про право 

власності: 31805509), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 8,3171 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0894, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Дем’янчука Віталія Григоровича, жителя с. Рудня-

Іванівська,  вул. Садова, 6. 

3. Гр. Дем’янчуку Віталію Григоровичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 515 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 31.05.2019 року, індексний номер витягу: 168839502 (на 

земельну ділянку площею 11,5490 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0895, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842589418217,  номер запису про право 

власності: 31809827), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 11,5490 га, кадастровий номер: 1821783400:07:000:0895, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Дейнеко Людмилу Миколаївну, жительку смт Ємільчине, 

вул. Хліборобська, 28. 

3. Гр. Дейнеко Людмилі Миколаївні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 516 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.07.2019 року, індексний номер витягу: 174162761 (на 

земельну ділянку площею 35,6176 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0633, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1874243618217,  номер запису про право 

власності: 32433013), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 35,6176 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0633, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Гринь Андрія Петровича, жителя м. Київ,                                

вул. Закревського, 31-В кв. 135. 

3. Гр. Гринь Андрію Петровичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 517 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.07.2019 року, індексний номер витягу: 174168262 (на 

земельну ділянку площею 8,9480 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0634, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1874273918217,  номер запису про право 

власності: 32433612), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 8,9480 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0634, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Камнєву Олену Валентинівну, жительку м. Житомир,               

вул. Київська, 30 кв. 18. 

3. Гр. Камнєвій Олені Валентинівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 518 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.07.2019 року, індексний номер витягу: 174158292 (на 

земельну ділянку площею 6,9769 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0632, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1874216818217,  номер запису про право 

власності: 32432523), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 6,9769 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0632, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Авраменко Сергія Михайловича, жителя с. Підлуби,                

вул. Шевченка, 109. 

3. Гр. Авраменку Сергію Михайловичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 519 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 30.08.2019 року, індексний номер витягу: 179234937 (на 

земельну ділянку площею 13,2441 га, кадастровий номер: 1821783400:03:000:0505, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1903648918217,  номер запису про право 

власності: 33010365), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 

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

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 13,2441 га, кадастровий номер: 1821783400:03:000:0505, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Коваленко Степана Васильовича, жителя с. Хутір-

Мокляки, вул. Корольова, 105. 

3. Гр. Коваленко Степану Васильовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 520 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 20.08.2019 року, індексний номер витягу: 178137541 (на 

земельну ділянку площею 6,5652 га, кадастровий номер: 1821783200:05:000:0219, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897701118217,  номер запису про право 

власності: 32891841), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 

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

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 6,5652 га, кадастровий номер: 1821783200:05:000:0219, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Кривотинського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Скобельського Володимира Станіславовича, жителя          

с. Яменець, вул. Першотравнева, 49. 

3. Гр. Скобельському Володимиру Станіславовичу визначити ліцензовану організацію - 

розробника технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 521 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 10.03.2021 року, індексний номер витягу: 247556209 (на 

земельну ділянку площею 9,4872 га, кадастровий номер: 1821784800:05:000:0115, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897701118217,  номер запису про право 

власності: 32891841), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 

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

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 9,4872 га, кадастровий номер: 1821784800:05:000:0115, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Руднє-Іванівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Дідуса Олександра Вікторовича, жителя  с. Рудня-

Іванівська, вул. Садова, 5. 

3. Гр. Дідусу Олександру Вікторовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 522 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 30.08.2019 року, індексний номер витягу: 179224285 (на 

земельну ділянку площею 14,7872 га, кадастровий номер: 1821783400:03:000:0507, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1903674018217,  номер запису про право 

власності: 33010792), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 14,7872 га, кадастровий номер: 1821783400:03:000:0507, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Сокирко Ірину Степанівну, жительку  с. Хутір-Мокляки, 

вул. Корольова, 3. 

3. Гр. Сокирко Ірині Степанівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 523 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 30.08.2019 року, індексний номер витягу: 179168021 (на 

земельну ділянку площею 30,5332 га, кадастровий номер: 1821784600:04:000:0491, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1903335318217,  номер запису про право 

власності: 33004186), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 

Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними 

положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 

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

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 30,5332 га, кадастровий номер: 1821784600:04:000:0491, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Підлубівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Яценко Юрія Григоровича, жителя  смт Ємільчине,        

вул. Соборна, 174. 

3. Гр. Яценко Юрію Григоровичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 524 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 29.07.2019 року, індексний номер витягу: 175545445 (на 

земельну ділянку площею 26,0828 га, кадастровий номер: 1821782200:08:000:0679, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1882611718217,  номер запису про право 

власності: 32596123), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №497  «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами», керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями 

Закону України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 26,0828 га, кадастровий номер: 1821782200:08:000:0679, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою – гр. Корбут Людмилу Петрівну, жительку с. Вірівка,                    

вул. Барашівська, 17. 

3. Гр. Корбут Людмилі Петрівні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 525 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 31.10.2019 року, індексний номер витягу: 187046446 (на 

земельну ділянку площею 16,0586 га, кадастровий номер: 1821786800:06:000:0081, цільове 

призначення – для ведення фермерського господарства (код  КВЦПЗ - 01.02), реєстраційний 

номер об`єкта нерухомого майна: 331756918217,  номер запису про право власності: 

33940966), та рішення 6 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 16.06.2021 

року №497 «Про виключення земельних ділянок з Переліку земельних ділянок, призначених 

для продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами», 

керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України,   

ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями Закону України 

«Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 16,0586 га, кадастровий номер: 1821786800:06:000:0081, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Степанівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Лугину Ярослава Вікторовича, жителя  с. Степанівка,                    

вул. Рад, 124. 

3. Гр. Лугині Ярославу Вікторовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 526 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 17.03.2021 року, індексний номер витягу: 248640605 (на 

земельну ділянку площею 15,3955 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0567, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2314509918217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 41031026), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», 

Перехідними положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», у 

відповідності  ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 15,3955 га, кадастровий номер: 1821786400:06:000:0567, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Середівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  

2. Визначити: 



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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Дейнеко Жанну Георгіївну, жительку  смт Ємільчине,        

вул. Івана Франка, 32 кв. 1. 

3. Гр. Дейнеко Жанні Георгіївні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 527 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності від 19.03.2021 року, індексний номер витягу: 248909573 (на 

земельну ділянку площею 2,6038 га, кадастровий номер: 1821782200:06:000:0694, цільове 

призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у 

власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2315964718217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 41061344), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 

125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», 

Перехідними положеннями Закону України «Про державний земельний кадастр», у 

відповідності  ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 2,6038 га, кадастровий номер: 1821782200:06:000:0694, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних діляноку власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства. 

2. Визначити: 



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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Сторожишина Володимира Івановича, жителя                     

с. Непізнаничі. 

3. Гр. Сторожишину Володимиру Івановичу визначити ліцензовану організацію - 

розробника технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 528 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями Закону 

України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 23,1343 га, кадастровий номер: 1821755100:11:000:0184, яка знаходиться за межами 

населеного пункту с. Здоровець на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області, з метою передачі сформованих земельних діляноку власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства.  

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Копача Валентина Васильовича, жителя смт Ємільчине, 

пров. Івана Франка, 14. 

3. Гр. Копачау Валентину Васильовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 



4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання  

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 529 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради  

з метою передачі сформованих 

земельних ділянок у власність 

громадянам   для ведення особистого 

селянського господарства 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

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

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

метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної ради заяв 

громадян, керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу 

України, ст. 25, 56 Закону України «Про землеустрій», Перехідними положеннями Закону 

України «Про державний земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 24,2023 га, кадастровий номер: 1821755100:03:000:0228, яка знаходиться за межами 

населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області, з метою передачі сформованих земельних діляноку власність 

громадянам для ведення особистого селянського господарства.  

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Коваленко Миколу Васильовича, жителя смт Ємільчине, 

вул. Незалежності, 122 а кв. 6. 

3. Гр. Коваленко Миколі Васильовичу визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 



4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам   для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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