
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №864 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради (за 

межами смт Ємільчине) з метою 

розміщення сміттєзвалища 

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

Ємільчинської селищної ради Ярошенко О.А. про необхідність  розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської 

селищної ради (за межами смт Ємільчине) з метою розміщення сміттєзвалища, беручи до 

уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 17.07.2019 року, індексний номер витягу: 174165744 (на земельну ділянку 

площею 50,5598 га, кадастровий номер: 1821755100:05:000:0111, цільове призначення – 

землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ-16.00), реєстраційний номер 

об`єкта нерухомого майна: 1874259918217,  номер запису про право власності: 32433323), 

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

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

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

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

        

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 50,5598 га, кадастровий номер: 1821755100:05:000:0111, яка знаходиться за межами 

смт Ємільчине на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області, з метою розміщення сміттєзвалища.  

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука визначити 

ліцензовану організацію – розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 



4. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної         

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу                 

Ємільчинської селищної ради (за межами смт Ємільчине) з метою розміщення 

сміттєзвалища». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Сьома сесія  VIII скликання 

 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №865 

 

Про надання дозволу 

Ємільчинській селищній раді на 

розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації  

земельної ділянки, на якій 

розташовуються обєкти                   

ДП «Степанівська ПМК-155»       

ВАТ «Житомирводбуд» в межах 

села Степанівка, для передачі у 

комунальну власність селищної 

ради 

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

Ємільчинської селищної ради Ярошенко О.А. про необхідність  розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 

4,20 га, на якій розташовані обєкти ДП «Степанівська ПМК-155» ВАТ «Житомирводбуд» і 

яка знаходиться в межах села Степанівка, для послідуючої передачі в комунальну власність 

Ємільчинської селищної ради,  відповідно до  пункту 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12, 125, 126, 

пунктами 21, 24 розділу «Х. Перехідні положення»  Земельного Кодексу України,  статей 35, 

57 Закону України «Про Землеустрій», розділом «VII. Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про Державний  земельний кадастр», Порядком проведення інвентаризації 

земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 №476, сесія 

селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 4,20 га, на якій 

розташовані обєкти ДП «Степанівська ПМК-155» ВАТ «Житомирводбуд», з цільовим 

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

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

передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради. Земельна ділянка 

знаходиться в межах села Степанівка на території Ємільчинської селищної територіальної 

громади Новоград-Волинського району Житомирської області (викопіювання наведене в 

додатку 1) 

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  



 

3. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука: 

- визначити ліцензовану організацію – розробника технічної документації із 

землеустрою  та укласти угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення; 

- звернутися від імені селищної ради до ДП «Степанівська ПМК-155»                         

ВАТ «Житомирводбуд» (код 01036804) та ПАТ «Житомирінвест» (код 01036773)  з 

пропозицією відмовитися від права користування зазначеною земельною ділянкою. 

4. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення селищної ради  

від «16» липня 2021 року №865 

 
 

ВИКОПІЮВАННЯ 

земельної ділянки в межах населеного пункту села Степанівка                                         

Ємільчинської селищної територіальної громади Житомирської області                             

орієнтовною площею 4,20 га для її інвентаризації та передачі в комунальну власність.  

 

 
 

- визначена земельна ділянка орієнтовною площею 4,20 га. 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                  Євтух В.П. 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки, на якій розташовуються обєкти         

ДП «Степанівська ПМК-155»  ВАТ «Житомирводбуд» в межах села Степанівка,                             

для передачі у комунальну власність селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №866 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  

земельних ділянок під водними 

об’єктами, розташованих на 

території Ємільчинської ОТГ 

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

Ємільчинської селищної ради Ярошенко О.А. про необхідність  розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок під водними об’єктами, 

розташованих на території Ємільчинської ОТГ, для наступної передачі в комунальну 

власність Ємільчинської селищної ради,  відповідно до  пункту 34 частини першої статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12, 125, 126, 

пунктами 21, 24 розділу «Х. Перехідні положення»  Земельного Кодексу України,  статей 35, 

57 Закону України «Про Землеустрій», розділом «VII. Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про Державний  земельний кадастр», статтею 51 Водного кодексу України, 

Порядком проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.06.2019 №476, Порядком розроблення паспорта водного об’єкта, 

затвердженим наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 р. 

№99 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 р. №775/23307,      

сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

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

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

землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок під водними об’єктами, розташованих 

на території Ємільчинської ОТГ, цільове призначення – для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами (код КВЦПЗ – 10.01), для передачі в комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради. 

2. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення паспортів водних 

обєктів, зазначених у п.1 даного рішення. 

3. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних 

ділянок  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука визначити 

ліцензовану організацію – розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок, зазначених в пункті 1 даного рішення, а також щодо розроблення 

паспортів водних обєктів, зазначених у п.1 цього рішення.  



5. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради, а також забезпечити погодження паспортів водних 

об’єктів з Державним агентством водних ресурсів України. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної                 

документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок під                                 

водними об’єктами, розташованих на території Ємільчинської ОТГ». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №867 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  

технічної документації із                              

землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки в межах смт Ємільчине               

по вул. Соборна, 19 (кадастровий 

номер: 1821755100:07:020:0094) 

 

 

Розглянувши звернення голови ліквідаційної комісії підприємства райспоживспілки 

«Комбінат громадського харчування» Дейнеко Н.М.  про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в межах                     

смт Ємільчине по вул. Соборна, 19, Свідоцтво про право власності на нежитлову будівлю від 

05.12.2006 року, серія ЯЯЯ №936926, Витяг про реєстрацію права власності  на нерухоме 

майно від 12.12.2006 року, номер витягу 12852858 (на нежитлову будівлю, ресторан в             

смт Ємільчине по вул. Соборна, 19), беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових 

прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.09.2017 року, індексний 

номер витягу: 98735431 (на земельну ділянку площею 0,2270 га, кадастровий номер: 

1821755100:07:020:0094, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (код КВЦПЗ - 03.08), 

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1364333118217,  номер запису про право 

власності: 22565739),  керуючись ст. 12, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України,  ст. 

25, 56 Закону України «Про землеустрій»,  у відповідності  ст.33 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

  

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,2270 га, кадастровий номер: 

1821755100:07:020:0094, цільове призначення – для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (код КВЦПЗ - 03.08), яка 

знаходиться в смт Ємільчине по  вул. Соборна, 19, на  дві окремі ділянки.      

2. Площу новостворених ділянок визначити при розробленні технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

3. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

3.2.  Відповідальним за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою – підприємство райспоживспілки «Комбінат громадського 

харчування». 



4. Підприємству райспоживспілки «Комбінат громадського харчування» визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою для укладання 

відповідної угоди. 

5. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

6. Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

7. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації  земельних ділянок під водними об’єктами, 

розташованих на території Ємільчинської ОТГ». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №868 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних 

ділянок у власність громадянам  для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

Ємільчинської селищної ради Ярошенко О.А.,  про необхідність  розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської 

селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам для 

ведення особистого селянського господарства згідно поданих до Ємільчинської селищної 

ради заяв, розглянувши звернення гр. Осіпчук Наталії Миколаївни, жительки  с. Мокляки, 

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

реєстрацію права власності від 19.03.2021 року, індексний номер витягу: 248910917 (на 

земельну ділянку площею 1,4919 га, кадастровий номер: 1821783800:01:000:0454, цільове 

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

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

реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2315972818217,  номер запису про право 

власності/довірчої власності: 41061471), керуючись ст. 12, 19, 78, 791, 81, 116, 118, 121, 122, 

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

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

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

селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 1,4919 га, кадастровий номер: 1821783800:01:000:0454, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Мокляківського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства.  

 



2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  гр. Осіпчук Наталію Миколаївну, жительку с. Мокляки. 

3. Гр. Осіпчук Наталії Миколаївні визначити ліцензовану організацію - розробника 

технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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

з метою передачі сформованих земельних ділянок у власність громадянам  для ведення 

особистого селянського господарства». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №869 

                                                                                                                              

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки із земель 

запасу Ємільчинської селищної ради з 

метою передачі сформованих земельних 

ділянок в оренду власникам об’єктів 

нерухомого майна, що розташоване на 

земельній ділянці 

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

Ємільчинської селищної ради Ярошенко О.А. про необхідність  розроблення  технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки із земель запасу Ємільчинської 

селищної ради з метою передачі сформованих земельних ділянок в оренду власникам 

об’єктів нерухомого майна, що розташоване на земельній ділянці, розглянувши звернення 

керівника ТОВ «Ніколас-Агро 2021», Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме 

майно про реєстрацію права власності від 08.06.2021 року, індексний номер витягу: 

260394270 (на майновий комплекс №1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2349035018217,  номер запису про право власності/довірчої власності: 42370547), беручи до 

уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності від 25.07.2019 року, індексний номер витягу: 175111847 (на земельну ділянку 

площею 8,7240 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0700, цільове призначення – землі 

запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування 

громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ-16.00), реєстраційний номер об`єкта 

нерухомого майна: 1879984018217,  номер запису про право власності: 32543914), керуючись 

ст. 12, 19, 78, 791, 93, 116, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 56 Закону 

України «Про землеустрій», Перехідними положеннями Закону України «Про державний 

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

Україні», сесія селищної ради 

         

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням             

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

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

площею 8,7240 га, кадастровий номер: 1821782200:02:000:0700, яка знаходиться за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області, з метою передачі 

сформованих земельних ділянок в оренду власникам об’єктів нерухомого майна, що 

розташоване на земельній ділянці. 

2. Визначити: 

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

Ємільчинську  селищну раду.  



2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 

документації із землеустрою –  ТОВ «Ніколас-Агро 2021». 

3. ТОВ «Ніколас-Агро 2021» визначити ліцензовану організацію - розробника технічної 

документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 

зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

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

та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення  технічної документації 

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



з метою передачі сформованих земельних ділянок в оренду власникам об’єктів нерухомого 

майна, що розташоване на земельній ділянці». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №870 

 

Про надання дозволу ТОВ «Акріс Агро 

Груп» на  розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (неуспадкованих земельних часток 

(паїв) в натурі (на місцевості) із земель 

реформованого  ПКСП «Промінь» для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами населених пунктів Осівського 

старостинського округу на  території 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

 

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

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

сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених пунктів 

Осівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області, керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу 

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

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

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

Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ТОВ «Акріс Агро Груп» на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельних ділянок  (неуспадкованих 

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

ПКСП «Промінь», для передачі їх в оренду терміном на 7 (сім) років для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 4,90 га, в тому числі: рілля – 3,76 га, 

сіножаті – 1,14 га (згідно додатку 1), розташованих за межами населених пунктів Осівського 

старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області. 

2.  ТОВ «Акріс Агро Груп»: 

- замовити розроблення  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) в 

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

законодавством; 

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 



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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення 7 сесії VIIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

16.07.2021 року №870   



    

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованих за межами населених пунктів Осівського старостинського округу                      

на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області  

 

 

№п/п Місце розташування 

земельної  ділянки 

Номер 

земельної  

ділянки 

Площа,                  

га 

Угіддя 

1 

Осівський старостинський 

округ                       424 1,28 Рілля 

2  

Осівський старостинський 

округ                       423  1,25  

Рілля 

3 

Осівський старостинський 

округ                       454 1,23 

Рілля 

4 

Осівський старостинський 

округ                       323 1,14 Сіножаті 

Всього 4,90 га 

 

 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу ТОВ «Акріс Агро Груп» на  розроблення технічної документації                 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок                     

(неуспадкованих земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованого  

ПКСП «Промінь» для передачі їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 



виробництва за межами населених пунктів Осівського старостинського округу                                   

на  території Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 



Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №871 

 

Про надання дозволу ТОВ «Акріс Агро 

Груп» на  розроблення технічної 

документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок (невитребуваних земельних часток 

(паїв) в натурі (на місцевості) із земель 

реформованого  ПКСП «Промінь» для 

передачі їх в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва за 

межами населених пунктів Осівського 

старостинського округу на  території 

Ємільчинської селищної ради  

 

 

 

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

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

сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених пунктів 

Осівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області, керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу 

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

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

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

Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл ТОВ «Акріс Агро Груп» на розроблення з урахуванням вимог 

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

землеустрою щодо встановлення   (відновлення)  меж земельних ділянок  (невитребуваних 

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

ПКСП «Промінь», для передачі їх в оренду терміном на 7 (сім) років для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 1,25 га, в тому числі: рілля – 1,25 га, 

(згідно додатку 1), розташованих за межами населених пунктів Осівського старостинського 

округу на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської 

області. 

2.  ТОВ «Акріс Агро Груп»: 

- замовити розроблення  технічної документації  із землеустрою щодо встановлення 

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

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

законодавством; 

- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

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

5. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 



Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення 7 сесії VIIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

16.07.2021 року №871   
    

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 



розташованих за межами населених пунктів Осівського старостинського округу                      

на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області  

 

 

№п/п Місце розташування 

земельної  ділянки 

Номер 

земельної  

ділянки 

Площа,                  

га 

Угіддя 

1 

Осівський старостинський 

округ                       456 1,25 Рілля 

Всього 1,25 га 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу ТОВ «Акріс Агро Груп» на  розроблення технічної документації                  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок                   

(невитребуваних земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) із земель реформованого  

ПКСП «Промінь» для передачі їх в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва за межами населених пунктів Осівського старостинського округу                                

на  території Ємільчинської селищної ради». 

 



Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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