
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 803 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Михнюка Андрія Андрійовича, жителя с. Заровенка,              

вул.  Зелена, 6, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 21.05.2021 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Михнюку 

Андрію Андрійовичу (власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія       

ЖТ № 0121133), загальною площею 4,7698 га, в тому числі:  

- ділянка №26/278(2) площею 2,0435 га (рілля), кадастровий номер 

1821783700:06:000:0132, 

 - ділянка  №17/278(2) площею 0,2333 га (рілля), кадастровий номер 

1821783700:04:000:0075;   

- ділянка  №13/1313 площею 2,4930 га (сіножать), кадастровий номер 

1821783700:04:000:0080, за рахунок земель реформованого ПКСП «ім. Островського», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Медведеве. 

2. Передати гр. Михнюку Андрію Андрійовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Михнюку Андрію Андрійовичу провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Михнюку Андрію 

Андрійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Михнюку Андрію Андрійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Остапчук Марії Олександрівни, жительки                                 

смт Ємільчине, вул.  Добровольського, 13, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  

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

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

беручи  до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 05.05.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Остапчук Марії 

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

ЖТ  № 0121153), загальною площею 3, 8684 га, в тому числі:  

- ділянка №20/229 площею 2,2238 га (рілля), кадастровий номер 1821783700:06:000:0130, 

- ділянка №13/1308 площею 1,6446 га (пасовище), кадастровий номер 

1821783700:04:000:0076, за рахунок земель реформованого ПКСП «ім. Островського», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Медведеве. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Остапчук Марії 

Олександрівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Остапчук Марії Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 805 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Остапчук Марії Олександрівни, жительки                                

смт Ємільчине, вул.  Добровольського, 13, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  

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

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

беручи  до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 30.04.2021 року та 17.05.2021року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 

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

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Остапчук Марії 

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

ЖТ  № 0121152), загальною площею 5, 2355 га, в тому числі:  

- ділянка №20/250(1) площею 1,2603 га (рілля), кадастровий номер 

1821783700:06:000:0133, 

- ділянка №22/250(2)площею 1,3536 га (рілля), кадастровий номер 

1821783700:06:000:0141, 

- ділянка №20/1278 площею 2,6216 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821783700:06:000:0076, за рахунок земель реформованого ПКСП «ім. Островського», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Медведеве. 

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

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

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

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Остапчук Марії 

Олександрівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Остапчук Марії Олександрівні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 806 

 

 

 
Розглянувши звернення гр. Чирко Миколи Сергійовича, жителя  с. Спаське,                       

вул. Мічуріна, 10, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку відділу у м. Токмак Міжрайонного управління у 

Токмацькому районі та м. Токмак Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій 

області від 06.05.2021 року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

відділу у Шепетівському районі  Головного управління Держгеокадастру у Хмельницький 

області від 28.04.2021 року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу  у Розівському  районі  Головного управління Держгеокадастру у Запорізькій області 

від 28.04.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Чирко Миколі 

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

ЖТ № 0127697), загальною площею 5,7538 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 453 площею 3,2457 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0594; 

-    ділянка № 452  площею 0,9879 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0592;  

-  ділянка № 360  площею 1,5202 га (сіножаті), кадастровий номер1821784200:02:000:0593, 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Чирко Миколі Сергійовичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Чирко Миколі Сергійовичу  провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Чирко Миколі 

Сергійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Чирко Миколі Сергійовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 807 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Павицької Розалії Адольфівни, жительки с. Запруда, 

вул. Лісова, 11, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському  

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 28.01.2021 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Павицькій 

Розалії Адольфівні (власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                     

ЖТ № 002307), загальною площею 5,9060 га, в тому числі:  

- ділянка  № 16/135 площею 4,4606 га (рілля), кадастровий номер 1821786200:05:000:0273; 

-ділянка № 24/1289 площею 1,4451 га (пасовище), кадастровий номер 

1821786200:05:000:0276, за рахунок земель реформованого ПКСП  ім. Гагаріна, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Сергіївка. 

2. Передати гр. Павицькій Розалії Адольфівні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Павицькій Розалії Адольфівні провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Павицькій Розалії 

Адольфівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



                                                           
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Павицькій Розалії Адольфівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 808 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Волощенко Сергія Володимировича, жителя с. Симони, 

керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському  районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 02.06.2021 року, 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), які передаються у 

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Волощенко 

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

ЖТ № 0129433), загальною площею 3,4187 га, в тому числі:  

- ділянка  № 91 площею 3,4187 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:02:000:0998; 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Симони. 

2. Передати гр. Волощенко Сергію Володимировичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Волощенко Сергію Володимировичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Волощенко Сергію 

Володимировичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Волощенко Сергію Володимировичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 809 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Примак Олександри Тимофіївни, жительки  с. Спаське, 

вул. Мічуріна, 3, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу  Ємільчинському 

районі  Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 28.04.2021 

року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу у 

Носівському  районі  Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області від 

13.04.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Примак 

Олександрі Тимофіївні (власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія   

ЖТ № 0127713), загальною площею 5,1967га, в тому числі:  

-     ділянка  № 434 площею 3,7381 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0552; 

-     ділянка № 300  площею 0,9968 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0591; 

-     ділянка № 301  площею 0,4619 га (сіножать), кадастровий номер  

1821784200:02:000:0587; за рахунок земель реформованого ПКСП «Комуніст», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Примак Олександрі Тимофіївні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Примак Олександрі Тимофіївні провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельнихвідносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Примак Олександрі 

Тимофіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Примак Олександрі Тимофіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 810 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Примак Олександри Тимофіївни, жительки  с. Спаське, 

вул. Мічуріна, 3, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу  Ємільчинському 

районі  Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 28.04.2021 

року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу  у 

Нововоронцовському  районі  Головного управління Держгеокадастру у Херсонській 

області від 31.03.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Примак 

Олександрі Тимофіївні (власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія   

ЖТ № 0127714), загальною площею 4 9755 га, в тому числі:  

- ділянка  № 435 площею 3,4934 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0551; 

- ділянка № 363площею 1,4821 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:02:000:0590, 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Примак Олександрі Тимофіївні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Примак Олександрі Тимофіївні провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Примак Олександрі 

Тимофіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Примак Олександрі Тимофіївні для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 811 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Чирко Миколи Сергійовича, жителя  с. Спаське,                    

вул. Мічуріна, 10, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу у Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у  Житомирській  області від 17.05.2021 

року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу  у 

П’ятихатському   районі  Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській  

області від 06.05.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Чирко Миколі 

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

ЖТ № 0127698), загальною площею 4,7555 га, в тому числі:  

-     ділянка  № 417 площею 3,2733 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0549; 

-     ділянка № 295  площею 1,4822 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:02:000:0595. 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Миколаївка. 

2. Передати гр. Чирко Миколі Сергійовичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Чирко Миколі Сергійовичу  провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавстваУкраїни. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

                                                                                                                  

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Чирко Миколі 

Сергійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



                                                                                                                     
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Чирко Миколі Сергійовичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Щербакова Олега Михайловича, жителя с. Чижівка, 

вул. Соборності, 69, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 18.05.2021 

року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Млинівському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області від 

19.05.2021 року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Володимирецькому районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області 

від 19.05.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Щербакову 

Олегу Михайловичу, (власнику по  сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  

ЖТ № 0249999), загальною площею 4,7032 га, в тому числі:  

- ділянка  № 318 площею 3,7882 га (рілля), кадастровий номер 1821785800:06:000:0567;       

- ділянка № 327 площею 0,6428 га (сіножаті), кадастровий номер 1821785800:08:000:0006,                            

- ділянка № 327 площею 0,2722 га (сіножаті), кадастровий номер 1821785800:07:000:0112,                          

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Серби. 

2. Передати гр. Щербакову Олегу Михайловичу  вищезгадані земельні ділянки у   

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. гр. Щербакову Олегу Михайловичу  провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у 

власність гр. Щербакову Олегу 

Михайловичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Щербакову Олегу Михайловичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 813 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Щербакову Олегу Михайловичу, жителя с. Чижівка, 

вул. Соборності, 69, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 18.05.2021 

року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Первомайському районі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 

від 25.05.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Щербакову 

Олегу Михайловичу, (власнику по  сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  

ЖТ № 0250000), загальною площею 3,5795 га, в тому числі:  

- ділянка  № 320 площею 2,7545 га (рілля), кадастровий номер 1821785800:06:000:0603;       

- ділянка № 325 площею 0,8250 га (сіножаті), кадастровий номер 1821785800:08:000:0007,                            

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Серби. 

2. Передати гр. Щербакову Олегу Михайловичу  вищезгадані земельні ділянки у   

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. гр. Щербакову Олегу Михайловичу  провести  державну реєстрацію речового права 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у 

власність гр. Щербакову Олегу 

Михайловичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Щербакову Олегу Михайловичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 814 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Білої Таїси Олександрівни, жительки  с. Андрієвичі,     

вул. Купріянщина, 51, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 13.05.2021 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Білій Таїсі Олександрівні 

(власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0267315), загальною 

площею 2, 2221 га, в тому числі:  

- ділянка  № 31/422 площею 2,2221 га (рілля), кадастровий номер 1821780200:03:000:0222, 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Андрієвичі. 

2. Передати гр. Білій Таїсі Олександрівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Білій Таїсі Олександрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Білій Таїсі 

Олександрівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Білій Таїсі Олександрівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 815 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Білої Таїси Олександрівни, жительки  с. Андрієвичі, 

вул. Купріянщина, 51, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 13.05.2021 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Білій Таїсі Олександрівні 

(власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0267316), загальною 

площею 2, 0913 га, в тому числі:  

- ділянка  № 307 площею 2,0913 га (пасовища), кадастровий номер 

1821780200:03:000:0223, за рахунок земель реформованого ПКСП «Світанок», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Андрієвичі. 

2. Передати гр. Білій Таїсі Олександрівні вищезгадану земельну ділянку у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Білій Таїсі Олександрівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Білій Таїсі 

Олександрівні для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Білій Таїсі Олександрівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 816 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Колесника Володимира Володимировича, жителя         

м. Новоград-Волинський, вул. Залізнична, 37, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  

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

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

беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 13.05.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Колеснику Володимиру 

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

ЖТ № 0267407), загальною площею 2, 8588 га, в тому числі:  

- ділянка  № 190 площею 2,8588 га (рілля), кадастровий номер 1821780200:02:000:0216, за 

рахунок земель реформованого ПКСП «Світанок», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Андрієвичі. 

2. Передати гр. Колеснику Володимиру Володимировичу вищезгадану земельну 

ділянку у  власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Колеснику Володимиру Володимировичу провести  державну реєстрацію 

речового права на нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного 

законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Колеснику 

Володимиру Володимировичу для 

ведення товарного сільсько-

господарського виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Колеснику Володимиру Володимировичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ковальчука Юрія Івановича, жителя с. Великий 

Яблунець, вул. Сергія Кемського, 39, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України,             

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

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

беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

Міськрайонного управління у Первомайському районі та м. Первомайському Головного 

управління Держгеокадастру у Харківській  області від 26.03.2021 року, Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Нікопольському районі 

Міськрайонного управління у Нікопольському районі та м. Нікополі  Головного 

управління Держгеокадастру у Дніпропетровській  області від 22.03.2021 року, відповідно 

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

Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Ковальчуку Юрію 

Івановичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія ЖТ №0268580), 

загальною площею 4,2590 га, в тому числі:  

- ділянка  №456 площею  1,9634 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:02:000:0755, 

 - ділянка №456 площею 2,2956 га (сіножаті), кадастровий номер 1821782200:01:000:0046, 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с.  Великий Яблунець. 

2. Передати гр. Ковальчуку Юрію Івановичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ковальчуку Юрію Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка передається у  

власність гр. Ковальчуку Юрію 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

гр. Ковальчуку Юрію Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 818 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Данилюка Бориса Петровича, жителя м. Київ,                    

вул. Коперника,16 б кв. 36, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Знам’янському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області від 19.05.2021 

року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Шумському районі Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області від 

13.05.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Данилюку Борису 

Петровичу (власнику земельної частки(паю) згідно рішення Ємільчинського районного 

суду від 29.12.2020 року, справа №277/1137/20), загальною площею 3,4779 га, в тому 

числі:  

- ділянка  № 6 площею 2,7230 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:04:000:0142,  

- ділянка  № 6 площею 2,7549 га (сіножать), кадастровий номер 1821782200:04:000:0141, 

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

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області за межами 

населеного пункту  с. Великий Яблунець. 

2. Передати гр. Данилюку Борису Петровичу вищезгадану земельну ділянку у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Данилюку Борису Петровичу провести  державну реєстрацію речового права на 

нерухоме майно (земельну ділянку) у відповідності до чинного законодавстваУкраїни. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості),  яка передається у  

власність гр. Данилюку Борису 

Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Данилюку Борису Петровичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 819 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Пашинської Ольги Лазарівни, жительки с. Морозівка,              

вул. Базарська, 78, Брусилівського району Житомирської області керуючись ст. 186  

Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом 

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

земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку відділу в Ємільчинському районі Головного управління 

Держгеокадастру у Житомирській області від 29.04.2021 року, Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Охтирському районі Головного 

управління Держгеокадастру у Сумській області від 12.05.2021 року, відповідно до  п. 34 

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

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Пашинській 

Ользі Лазарівні (власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                    

ЖТ № 0120187), загальною площею 2,4457 га, в тому числі:  

- ділянка  №10/171 площею 2,0417 га (рілля), кадастровий номер 1821783800:04:000:0254;       

-ділянка №45/1234 площею 0,4040 га (пасовище), кадастровий номер 

1821783800:06:000:0196, за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області 

за межами населеного пункту  с. Мокляки. 

2. Передати гр. Пашинській Ользі Лазарівні вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Пашинській Ользі Лазарівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Пашинській Ользі 

Лазарівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Пашинській Ользі Лазарівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» 

 

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 № 820 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Євтушка Олександра Петровича, жителя с. Мокляки, 

вул. Шевченка, 2, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 12.05.2021 

року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в 

Березнегуватському районі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській 

області від 14.05.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

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

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Євтушку Олександру Петровичу 

(власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0120306), 

загальною площею 2, 3231 га, в тому числі:  

- ділянка  №3/15 площею 1,9682 га (рілля), кадастровий номер 1821783800:04:000:0260;       

-ділянка №39/1193 площею 0,3549 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821783800:04:000:0381, за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області 

за межами населеного пункту  с. Мокляки. 

2. Передати гр. Євтушку Олександру Петровичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Євтушку Олександру Петровичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Євтушку Олександру 

Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Євтушку Олександру Петровичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 821 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Остапчука Олександра Миколайовича, жителя                    

с. Степанівка, вул. Королівська, 13, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 

25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 19.12.2020 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Остапчуку 

Олександру Миколайовичу (власнику земельної частки (пай) згідно рішення 

Ємільчинського районного суду  від 23.03.2020 року, справа №277/214/20), загальною 

площею 2, 7928 га, в тому числі:  

- ділянка  №15/1504 площею 2,4212 га (рілля), кадастровий номер 

1821786800:08:000:0207;       

-ділянка №15/248 площею 0,3716 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786800:08:000:0216, за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області 

за межами населеного пункту  с. Степанівка. 

2. Передати гр. Остапчуку Олександру Миколайовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Остапчуку Олександру Миколайовичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Остапчуку Олександру 

Миколайовичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Остапчуку Олександру Миколайовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 822 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Скаковського Анатолія Йосиповича, жителя м. Тетіїв 

Київської області, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 18.03.2021 

року та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Катеринопільському районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області 

від 14.05.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Скаковському 

Анатолію Йосиповичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія     

ЖТ № 0123022), загальною площею 3,2236 га, в тому числі:  

- ділянка  № 23/98 площею 2,6634 га (рілля), кадастровий номер 1821782000:01:000:0575;       

-ділянка № 25/1387 площею 0,5602 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821782000:01:000:0588, за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Цвіля. 

2. Передати гр. Скаковському Анатолію Йосиповичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Скаковському Анатолію Йосиповичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Скаковському 

Анатолію Йосиповичу для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Скаковському Анатолію Йосиповичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 823 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Скаковського Антона Йосиповича, жителя с. Болярка, 

керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Верхньорогачицькому 

районі Головного управління Держгеокадастру у Херсонській області від 05.04.2021 року 

та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Світловодському районі Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській 

області від 12.04.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Скаковському 

Антону Йосиповичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія               

ЖТ № 0123023), загальною площею 3,2591 га, в тому числі:  

- ділянка  № 23/97 площею 2,6991 га (рілля), кадастровий номер 1821782000:01:000:0589;       

-ділянка № 25/1386 площею 0,5600 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821782000:01:000:0590, за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Цвіля. 

2. Передати гр. Скаковському Антону Йосиповичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Скаковському Антону Йосиповичу провести  державну реєстрацію речового 

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

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Скаковському Антону 

Йосиповичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Скаковському Антону Йосиповичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

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 № 824 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Радченко Петра Івановича, жителя  с. Степанівка,                    

вул. Воровського, 8, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 04.03.2021 

року та 05.03.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Радченко Петру 

Івановичу (власнику земельної частки (пай) згідно рішення Ємільчинського районного 

суду  від 02.10.2020 року, справа №277/841/20), загальною площею 3,3488 га, в тому 

числі:  

- ділянка  №10/1320 площею 2,7858 га (рілля), кадастровий номер 

1821786800:10:000:0441;       

-ділянка №15/230 площею 0,5630 га (пасовища), кадастровий номер 

1821786800:08:000:0248, за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області 

за межами населеного пункту  с. Степанівка. 

2. Передати гр. Радченко Петру Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Радченко Петру Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Радченко Петру 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Радченко Петру Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 825 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Радченко Петра Івановича, жителя  с. Степанівка,                    

вул. Воровського, 8, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону 

України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу в Ємільчинському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 04.03.2021 

року та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у 

Стрийському районі Головного управління Держгеокадастру у Львівській області від 

07.04.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Радченко Петру 

Івановичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0120703), 

загальною площею 2,6969 га, в тому числі:  

- ділянка  №17/1463 площею 2,3294 га (рілля), кадастровий номер 

1821786800:08:000:0246;       

-ділянка №15/241 площею 0,3675 га (пасовища), кадастровий номер 

1821782200:04:000:0140, за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області 

за межами населеного пункту  с. Степанівка. 

2. Передати гр. Радченко Петру Івановичу вищезгадані земельні ділянки у  власність 

у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Радченко Петру Івановичу провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Радченко Петру 

Івановичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Радченко Петру Івановичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сітайло Ніни Іванівни, жительки с. Рудня-Іванівська, 

керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяги з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 04.06.2021 року та 

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку відділу у Маньківському 

районі Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 19.05.2021 року, 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Сітайло Ніні 

Іванівні (власниці сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0121775), 

загальною площею 2,9211 га, в тому числі:  

- ділянка №8/1071(1) площею 1,2677 га (рілля), кадастровий номер 

1821783600:01:000:0281; 

- ділянка №9/1071(2) площею 0,7734 га (рілля), кадастровий номер 

1821783600:01:000:0282; 

- ділянка №31/335 площею 0,8800 га (кормові), кадастровий номер 

1821783600:05:000:0446 (в тому числі: угіддя №1 площею 0,4546 га – сіножаті; угіддя №2 

площею 0,4254 га – пасовища) за рахунок земель реформованого ПКСП «Правда», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Мала Глумча. 

2. Передати гр. Сітайло Ніні Іванівні вищезгадані земельні ділянки у  власність у 

відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Сітайло Ніні Іванівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Сітайло Ніні Іванівні 

для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Сітайло Ніні Іванівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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 № 827 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ткачової Оксани Михайлівни, жительки                                

с. Петрівка, вул.  В. Бондаренка, 46, Миколаївського району Миколаївської області, 

керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про 

землеустрій», Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до уваги Витяги з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 09.06.2021 року, 

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Ткачовій Оксані 

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

ЖТ   № 0127108), загальною площею 2,5895 га, в тому числі:  

- ділянка №32/1298 площею 2,0339 га (рілля), кадастровий номер 1821784600:07:000:0629; 

- ділянка №37/288 площею 0,5556 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821784600:07:000:0620, за рахунок земель реформованого ПКСП «Підлуби», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Підлуби. 

2. Передати гр. Ткачовій Оксані Михайлівні вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Ткачовій Оксані Михайлівні провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Ткачовій Оксані 

Михайлівні для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність гр. Ткачовій Оксані Михайлівні для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва». 

 

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) 

 

 
 


