
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №872 

 

Про надання дозволу на  розробку  

технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для передачі в оренду 

громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів смт Ємільчине, м. Бровари, с. Аполлонівка,                   

с. Кривотин, про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

передачі в оренду, копії документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно 

(житловий будинок),  керуючись ст. 12, 93, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 55 

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

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

правил у сфері землеустрою, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення   

(відновлення)   меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості) в межах населених пунктів 

Ємільчинської селищної ради для передачі в оренду  слідуючим громадянам:  

1.1. Ярошуку Олександру Петровичу, жителю смт Ємільчине, вул. Соборна, 37 кв. 8, із 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Соборна, 115. 

1.2.  Курилишиній Вікторії Павлівні, жительці м. Бровари, вул. Короленка, 63 кв. 13, із 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. 1 Травня, 89. 

1.3.   Фомішиній Галєні Францівні, жительці с. Аполлонівка, вул. Центральна, 33, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Аполлонівка по вул. Центральна, 33. 

1.4. Красновській Марії Олександрівні, жительці с. Кривотин, вул. Зелена, 14, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Кривотин по вул. Хмельницького Богдана, 43. 

 



2. Рекомендувати вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення  технічних  документацій  із землеустрою щодо встановлення 

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

згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та  екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на  розробку технічних документацій із землеустрою                                 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)                                                       

для передачі  в оренду громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. 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 №873 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на 

місцевості), що передаються у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів смт Ємільчине, с. Підлуби, с. Степанівка, м. Бровари, 

м. Ірпінь, с. Великий Яблунець, с. Кочичине, с. Непізнаничі, про надання дозволу на 

розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), копії документів, що посвідчують право 

власності громадян на нерухоме майно (житлові будинки), керуючись ст. 12, 78, 81, 87, 88, 

116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України,  ст. 25, 28, 55 Закону «Про землеустрій», 

розділом VII Прикінцевих Положень Закону України «Про Державний  земельний кадастр», 

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

Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

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

правил у сфері  землеустрою, технічних документацій  із землеустрою щодо встановлення   

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі  (на місцевості) в межах населених пунктів 

Ємільчинської селищної ради  для передачі у власність слідуючим громадянам:    

1.1. Матяш Марині Андріївні, жительці смт Ємільчине, вул. Військова, 7 кв. 14, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Незалежності, 63 а. 

1.2. Мельник Людмилі Миколаївні, жительці смт Ємільчине, вул. Корольова, 20, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Корольова, 20. 

1.3. Блех Анатолію Борисовичу, жителю смт Ємільчине, пров. Кутузова, 5, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по пров. Кутузова, 5. 

1.4. Мельнику Олександру Сергійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Гоголя, 19, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Гоголя, 32. 



1.5. Монжосовій Тетяні Миколаївні, жительці смт Ємільчине, вул. Поліська, 19, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Поліська, 19. 

1.6. Мундер Оксані Володимирівні, жительці смт Ємільчине, вул. Весняна, 17, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Куліші по вул. Перемоги, 7. 

1.7.  Шеховцову Вадиму Вікторовичу, жителю с. Підлуби, вул. Польова, 16, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Підлуби по вул. Польова, 16. 

1.8. Осадчук Вірі Миколаївні, жительці с. Степанівка, вул. Лісна, 3, із земель житлової та 

громадської забудови с. Степанівка площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Степанівка по вул. Польова, 4. 

1.9. Берегович Людмилі Леонідівні, жительці м. Бровари, вул. Гагаріна, 29 кв. 75, із земель 

житлової та громадської забудови с. Чміль площею 0,2500 га, в тому числі: 0,1500 га – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Чміль по вул. Центральна, 33. 

1.10. Зелінській Людмилі Миколаївні, жительці м. Ірпінь, вул. Київська, 52, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Покощеве по вул. Польова, 20. 

1.11. Парчевській Наталії Петрівні, жительці м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64 кв. 106, із 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Яменець по вул. Першотравнева, 17. 

1.12. Гарбар Валентині Петрівні, жительці с. Великий Яблунець, вул. Сергія Кемського, 

113, із земель житлової та громадської забудови с. Великий Яблунець площею 0,2500 га, в 

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

будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Великий Яблунець по                           

вул. Хліборобська, 6. 

1.13. Крисько Наталії Іванівні, жительці с. Кочичине, пров. Лісовий, 5, із земель житлової 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в с. Кочичине по  пров. Лісовий, 5. 

1.14. Купрієнко Марії Миколаївні, жительці с. Непізнаничі, із земель 

сільськогосподарського призначення в межах с. Старі Непізнаничі площею 1,0000 га, в тому 

числі: 1,0000 га – для ведення особистого селянського госпдарства. Земельна ділянка 

знаходиться в межах с. Старі Непізнаничі. 

2. Вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення технічних документацій  із землеустрою                           

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості),                         

що передаються у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. 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. не  голосувала 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №874 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення громадян – жителів с. Підлуби, с. Руденька, смт Ємільчине,              

м. Бровари, с. Серби, с. Сергіївка, с. Кривотин, с. Яменець, с. Середи, про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  для передачі  у 

власність,  рішення  7 сесії VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 16.07.2021 року 

№953 «Про затвердження детального плану території земельної ділянки, розташованої по                             

вул. Шевченка, 66,  у  с. Підлуби Ємільчинського району  Житомирської області», керуючись 

ст. 12, 40, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» № 1952-IV від 01.07.2004 року, відповідно до п. 34 

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

селищної ради 

 

ВИРІШИЛА:   

 

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

правил  у сфері землеустрою,  проєктів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,  у 

власність слідуючим громадянам: 

1.1. Сокирко Ганні Миколаївні, жительці с. Підлуби, вул. Шевченка, 72, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Підлуби по  вул. Шевченка, 66. 

1.2. Шеховцовій Галині Іванівні, жительці с. Підлуби, із земель житлової та громадської 

забудови с. Підлуби площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Підлуби по  вул. Шевченка, 85. 

1.3. Омельченко Валентині Феліксівні, жительці с. Підлуби, вул. Шепельова, 12, із земель 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Підлуби по  вул. Шепельова, 12 а. 



1.4. Гарбару Валентину Сергійовичу, жителю с. Руденька, вул. Молодіжна, 12, із земель 

житлової та громадської забудови с. Руденька площею 0,1500 га, в тому числі: 0,1500 га – 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Руденька по  вул. Молодіжна, 12. 

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

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

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

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

1.6. Омельченко Галині Михайлівні, жительці смт Ємільчине, вул. Затишна, 1, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  смт Ємільчине по  вул. Затишна, 1. 

1.7. Андрейчуку Віктору Степановичу, жителю м. Бровари, вул. Ю. Гагаріна, 2, Київської 

області, із земель житлової та громадської забудови с. Паранине площею 0,2500 га, в тому 

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

будівель і споруд. Земельна ділянка знаходиться в с. Паранине по  вул. Лісова, 8. 

1.8. Ковшун Тетяні Миколаївні, жительці с. Серби, вул. Перемоги, 8, із земель житлової та 

громадської забудови с. Серби площею 0,2500 га, в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Серби по  вул. Перемоги, 8. 

1.9. Войцеховському Болеславу Тимофійовичу, жителю с. Сергіївка, вул. Польова, 1, із 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в  с. Сергіївка по  вул. Польова, 1. 

1.10. Красновській Марії Олександрівні, жительці с. Кривотин, вул. Зелена, 14, із земель 

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

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

Земельна ділянка знаходиться в  с. Кривотин по  вул. Зелена, 14. 

1.11. Пашинському Валентину Бернадовичу, жителю с. Яменець, вул. Першотравнева, 12, 

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

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

споруд. Земельна ділянка знаходиться в  с. Яменець по  вул. Першотравнева, 12. 

1.12. Прокопову Володимиру Петровичу, жителю с. Середи, із земель житлової та 

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

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Земельна ділянка 

знаходиться в  с. Середи по  вул. Кулішівська, 10. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам:   

- замовити розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. 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 на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, для передачі у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. 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 №875 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проєктів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для ведення особистого селянського 

господарства для передачі у 

власність громадянам 

 

 

Розглянувши звернення жителів с. Руденька, смт Ємільчине, с. Сергіївка, с. Запруда, 

с. Білокоровичі, с. Миколаївка, с. Середи, м. Ірпінь, с. Серби, с. Мала Глумча, с. Підлуби,         

м. Бровари, с. Великий Яблунець, с. Кочичине, м. Новоград-Волинський,  м. Київ,  с. Старі 

Непізнаничі, с. Хутір-Мокляки, про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства для 

передачі у власність, керуючись   ст.ст. 12, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

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

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

правил  у сфері землеустрою,  проєктів  землеустрою щодо відведення  земельних ділянок в 

межах населених пунктів Ємільчинської селищної ради для ведення особистого селянського 

господарства  у власність слідуючим громадянам: 

1.1. Гарбару Валентину Сергійовичу, жителю с. Руденька, вул. Молодіжна, 12, із земель 

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

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

вул. Молодіжна на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.2. Мундер Оксані Володимирівні, жительці смт Ємільчине, вул. Весняна, 17, із земель 

запасу с. Куліші орієнтовною площею 0,4300 га, в т.ч.: 0,4300 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.3. Бацюн Наталії Анатоліївні, жительці смт Ємільчине, вул. Військова, 8 кв. 14, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.4. Бацюну Ярославу Ігоровичу, жителю смт Ємільчине, вул. Мічуріна, 2 кв. 2, із земель 

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



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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.5. Данілову Петру Федоровичу, жителю с. Сергіївка, вул. Товинська, 4, із земель запасу                    

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.6. Данілову Богдану Федоровичу, жителю с. Сергіївка, вул. Товинська, 4, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.7. Даніловій Надії Андріївні, жительці с. Сергіївка, вул. Товинська, 4, із земель запасу     

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.8. Боровику Василю Павловичу, жителю с. Запруда, із земель запасу с. Запруда 

орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого селянського 

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

селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.9. Слобожанюку Івану Михайловичу, жителю с. Запруда, вул. Центральна, 43, із земель 

запасу с. Запруда орієнтовною площею 0,8000 га, в т.ч.: 0,8000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.10. Левченко Вячеславу Сергійовичу, жителю с. Білокоровичі, вул. Першотравнева, 69 А, 

із земель запасу с. Миколаївка орієнтовною площею 0,7000 га, в т.ч.: 0,7000 га – для ведення 

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

на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.11. Садурській Валентині Анатоліївні, жительці с. Миколаївка, вул. Лесі Українки, 46, із 

земель запасу с. Миколаївка орієнтовною площею 0,8000 га, в т.ч.: 0,8000 га – для ведення 

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

на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.12. Прокопову Володимиру Петровичу, жителю с. Середи, із земель запасу с. Середи 

орієнтовною площею 0,2500 га, в т.ч.: 0,2500 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Середи по вул. Кулішівська на 

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.13. Зелінській Людмилі Миколаївні, жительці м. Ірпінь, вул. Київська, 52, із земель запасу 

с. Покощеве орієнтовною площею 1,2000 га, в т.ч.: 1,2000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.14. Парчевській Наталії Петрівні, жительці м. Ірпінь, вул. Полтавська, 64 кв. 106, із 

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

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

вул. Першотравнева на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.15. Ковшун Тетяні Миколаївні, жительці с. Серби, вул. Перемоги, 8, із земель запасу         

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.16. Дідус Лесі Миколаївні, жительці с. Мала Глумча, із земель запасу с. Мала Глумча 

орієнтовною площею 0,2400 га, в т.ч.: 0,2400 га – для ведення особистого селянського 

господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Мала Глумча на території 

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 



1.17. Омельченко Валентині Феліксівні, жительці с. Підлуби, вул. Шепельова, 12, із земель 

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

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.18. Корзун Ользі Миколаївні, жительці с. Підлуби, вул. Лесі Українки, 74, із земель 

запасу с. Підлуби орієнтовною площею 0,5500 га, в т.ч.: 0,5500 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.19. Шеховцовій Галині Іванівні, жительці с. Підлуби, із земель запасу с. Підлуби 

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

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

селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.20. Берегович Людмилі Леонідівні, жительці м. Бровари, вул. Гагаріна, 29 кв. 75, із земель 

запасу с. Чміль орієнтовною площею 0,6500 га, в т.ч.: 0,6500 га – для ведення особистого 

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

вул. Центральна на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.21. Гарбар Валентині Петрівні, жительці с. Великий Яблунець, вул. Сергія Кемського, 

113, із земель запасу с. Великий Яблунець орієнтовною площею 0,1500 га, в т.ч.: 0,1500 га – 

для ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах      

с. Великий Яблунець по вул. Центральна на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області. 

1.22. Крисько Наталії Іванівні, жительці с. Кочичине, пров. Лісовий, 5, із земель запасу       

с. Кочичине орієнтовною площею 0,1900 га, в т.ч.: 0,1900 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.23. Василенко Дмитру Миколайовичу, жителю м. Новоград-Волинський, вул. Соборності, 

9 кв. 14, із земель запасу с. Симони орієнтовною площею 0,6000 га, в т.ч.: 0,6000 га – для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах            

с. Симони по вул. Жукова на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського 

району Житомирської області. 

1.24. Лазаковичу Олексію Івановичу, жителю м. Київ, вул. Електриків, 33, із земель запасу 

с. Яменець орієнтовною площею 1,5000 га, в т.ч.: 1,5000 га – для ведення особистого 

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

Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

1.25. Литвинчуку Миколі Йосиповичу, жителю с. Старі Непізнаничі, вул. Вокзальна, 3, із 

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

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах             

с. Старі Непізнаничі на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.26. Дейнеко Віктору Юрійовичу, жителю с. Хутір-Мокляки, вул. Шевченка, 4, із земель 

запасу с. Хутір-Мокляки орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення 

особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Хутір-

Мокляки на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської 

області. 

1.27. Омельченко Василю Вікторовичу, жителю с. Хутір-Мокляки, вул. Корольова, 67, із 

земель запасу с. Хутір-Мокляки орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для 

ведення особистого селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах            

с. Хутір-Мокляки на території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району 

Житомирської області. 

1.28. Омельченко Віктору Васильовичу, жителю с. Хутір-Мокляки, із земель запасу                      

с. Хутір-Мокляки орієнтовною площею 1,0000 га, в т.ч.: 1,0000 га – для ведення особистого 



селянського господарства. Земельна ділянка знаходиться в межах с. Хутір-Мокляки на 

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проєкти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення                     

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства для передачі                               

у власність громадянам». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. не голосувала 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №876 

 

Про надання дозволу на 

розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок  в натурі (на  

місцевості), що передаються у 

власність громадянам для ведення 

товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 

 

Розглянувши звернення жителів м. Київ, с. Миколаївка, с. Непізнаничі, про надання 

дозволу на розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), для передачі у власність для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розпорядження голови 

Ємільчинської РДА від 02.11.2020 року №201, свідоцтво про право на спадщину за заповітом 

від 15.10.2020 року серія НМК 265682, рішення Ємільчинського районного суду від 

07.05.2021 року (справа №277/399/21), свідоцтво про право на спадщину за законом від 

19.05.2021 року серія НРВ 106112, керуючись  ст. 12, 78, 81, 86, 87, 88 Земельного кодексу 

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

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

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

Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

правил у сфері землеустрою, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва слідуючим громадянам:   

1.1. Кашпуренко Володимиру Михайловичу, жителю м. Київ, вул. Г. Ахматової, 13 а        

кв. 86  (власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127046), 

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

№ 89  площею 0,58 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Підлуби», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області,  за межами с. Підлуби. 

1.2. Серпутько Олександру Васильовичу, жителю с. Миколаївка,  вул. Шевченка, 3 

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

07.05.2021 року, справа №277/399/21), загальною площею  4,7503 га, в тому числі: ділянка  

№ 126  площею 3,2418 га (рілля), № 138  площею 0,3110 га (кормові), № 139  площею    



1,1975 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Комуніст»,  розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Миколаївка. 

1.3. Купріянчук Еліні Антонівні, жительці с. Непізнаничі, вул. Хліборобська, 8 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127475), загальною площею  

5,07 га, в тому числі: ділянка  № 46/275 площею 2,57 га (рілля), ділянка № 46/1145 площею 

2,50 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Кривотинське»,  розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області,  за 

межами с. Кривотин. 

2. Рекомендувати вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення  технічних  документацій  із землеустрою   щодо встановлення 

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

землеустрою  згідно із законодавством; 

- розроблені технічні документації із землеустрою погодити відповідно до норм 

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

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення технічних документацій  із землеустрою                          

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на  місцевості),                      

що передаються у власність громадянам для ведення товарного                          

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. 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 №877 

 

Про надання дозволу на 

розроблення проектів  землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

для індивідуального садівництва 

для передачі у власність 

громадянам 

 

 

            Розглянувши звернення  жителів с. Березівка Житомирського району Житомирської 

області, про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для індивідуального садівництва для передачі у власність,керуючись ст. 

12, 19, 35, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126   Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 

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

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

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

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

межах населених пунктів Ємільчинської селищної ради для індивідуального садівництва у 

власність слідуючим громадянам: 

1.1. Чуян Інні Миколаївні, жительці с. Березівка, вул. Трудова, 58, Житомирського району 

Житомирської області,  із земель резерву смт Ємільчине  орієнтовною площею 0,1200 га, в 

т.ч.: 0,1200 га – для індивідуального садівництва, що розташована  в межах  населеного 

пункту смт Ємільчине по вул. Богдана Хмельницького на території Ємільчинської селищної 

ради Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Рекомендувати  вищевказаним громадянам: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проекти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок для індивідуального садівництва для передачі у власність громадянам». 

 

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 №878 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ващенко Ганні Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Ващенко Ганни Миколаївни, жительки м. Житомир,               

вул. Перемоги, 54 кв. 167, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ващенко Ганні Миколаївні, жительці м. Житомир, вул. Перемоги, 

54 кв. 167, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ващенко Ганні Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                  

цільового призначення для передачі у власність гр. Ващенко Ганні Миколаївні                               

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №879 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ващенко Леоніду Миколайовичу 

для ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Ващенко Леоніда Миколайовича, жителя с. Руденька,                

вул. Незалежності, 177, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ващенко Леоніду Миколайовичу, жителю с. Руденька,                           

вул. Незалежності, 177, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

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

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  

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

01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий 

Яблунець Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ващенко Леоніду Миколайовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                 

цільового призначення для передачі у власність гр. Ващенко Леоніду Миколайовичу                    

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №880 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ващенко Миколі Олексійовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Ващенко Миколи Олексійовича, жителя м. Житомир,             

вул. Перемоги, 54 кв. 167, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ващенко Миколі Олексійовичу, жителю м. Житомир,                              

вул. Перемоги, 54 кв. 167, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

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

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  

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

01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий 

Яблунець Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ващенко Миколі Олексійовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                    

цільового призначення для передачі у власність гр. Ващенко Миколі Олексійовичу                       

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №881 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ващенко Наталії Василівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Ващенко Наталії Василівни, жительки м. Житомир,             

вул. Перемоги, 54 кв. 167, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ващенко Наталії Василівні, жительці м. Житомир,                              

вул. Перемоги, 54 кв. 167, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

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

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  

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

01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий 

Яблунець Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ващенко Наталії Василівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною         

цільового призначення для передачі у власність гр. Ващенко Наталії Василівні                        

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №882 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ващенко Олені Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Ващенко Олени Миколаївни, жительки м. Житомир,                  

вул. Леваневського, 66 кв. 52, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради (за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ващенко Олені Миколаївні, жительці м. Житомир,                          

вул. Леваневського, 66 кв. 52, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, 

норм і правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки орієнтовною площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської 

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

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

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

(код  КВЦПЗ - 01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. 

Великий Яблунець Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ващенко Олені Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                  

цільового призначення для передачі у власність гр. Ващенко Олені Миколаївні                               

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №883 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Лісовій Жанні Мусіївні для ведення 

особистого селянського господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Лісової Жанни Мусіївни, жительки м. Київ, вул. Горького, 

102 кв. 15, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами 

с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

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

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

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Лісовій Жанні Мусіївні, жительці м. Київ, вул. Горького, 102 кв. 15, 

на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Лісовій Жанні Мусіївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                   

цільового призначення для передачі у власність гр. Лісовій Жанні Мусіївні                                       

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №884 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Лісовій Любові Семенівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Лісової Любові Семенівни, жительки смт Ємільчине,              

вул. Космонавтів, 13, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Лісовій Любові Семенівні, жительці смт Ємільчине,                               

вул. Космонавтів, 13, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і 

правил  у сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної 

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

земель, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  

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

01.03) для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий 

Яблунець Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Лісовій Любові Семенівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                   

цільового призначення для передачі у власність гр. Лісовій Любові Семенівні                                  

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №885 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Лісовому Віктору Петровичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Лісового Віктора Петровича, жителя смт Ємільчине,      

вул. Горького, 17-А кв. 15, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Лісовому Віктору Петровичу, жителю смт Ємільчине, вул. Горького, 

17-А кв. 15, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у 

сфері землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Лісовому Віктору Петровичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                     

цільового призначення для передачі у власність гр. Лісовому Віктору Петровичу                             

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №886 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Сворак Марині Петрівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Сворак Марини Петрівни, жительки м. Київ,                     

вул. Планетарна, 14, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Сворак Марині Петрівні, жительці м. Київ, вул. Планетарна, 14, на 

розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Сворак Марині Петрівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                    

цільового призначення для передачі у власність гр. Сворак Марині Петрівні                                     

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №887 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шахно Мойсею Никоновичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Шахно Мойсея Никоновича, жителя м. Рівне, вул. Тиха, 7 

кв. 18, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради (за межами с. 

Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого селянського 

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

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

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

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

земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шахно Мойсею Никоновичу, жителю м. Рівне, вул. Тиха, 7 кв. 18, 

на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Шахно Мойсею Никоновичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                    

цільового призначення для передачі у власність гр. Шахно Мойсею Никоновичу                            

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №888 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Ярошук Надії Семенівні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Ярошук Надії Семенівни, жительки смт Ємільчине,                  

вул. Горького, 12 кв. 2, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Ярошук Надії Семенівні, жительці смт Ємільчине, вул. Горького,            

12 кв. 2, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,9787 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Ярошук Надії Семенівні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною          

цільового призначення для передачі у власність гр. Ярошук Надії Семенівні                                        

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №889 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шахно Ларисі Миколаївні для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Шахно Лариси Миколаївни, жительки м. Київ,                  

просп. Глушкова, 9Д кв. 38, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шахно Ларисі Миколаївні, жительці м. Київ, просп. Глушкова,               

9Д кв. 38, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,7896 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Шахно Ларисі Миколаївні: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                  

цільового призначення для передачі у власність гр. Шахно Ларисі Миколаївні                                

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №890 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель 

комунальної власності  Ємільчинської 

селищної ради зі зміною цільового 

призначення для передачі у власність 

гр. Шахно Максиму Мойсейовичу для 

ведення особистого селянського 

господарства 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Шахно Максима Мойсейовича, жителя м. Київ,                        

вул. Антоновича, 88 кв. 14, про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради 

(за межами с. Великий Яблунець) для передачі у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись  ст.ст. 12, 19, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», та враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань містобудування, 

будівництва,  земельних відносин та екології, сесія селищної ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Шахно Максиму Мойсейовичу, жителю м. Київ, вул. Антоновича, 

88 кв. 14, на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил  у сфері 

землеустрою,  проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 

площею 1,7896 га із земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення із «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ - 

16.00) на землі «Для ведення особистого селянського господарства» (код  КВЦПЗ - 01.03) 

для передачі у власність. Земельна ділянка знаходиться за межами с. Великий Яблунець 

Ємільчинського району Житомирської області. 

2. Гр. Шахно Максиму Мойсейовичу: 

- замовити розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

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

- розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною                

цільового призначення для передачі у власність гр. Шахно Максиму Мойсейовичу                         

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. не голосував 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (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 №891 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проектів  землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок із 

земель комунальної власності  

Ємільчинської селищної ради (за 

межами смт Ємільчине) зі зміною їх 

цільового призначення для передачі 

у власність громадянам – учасникам 

бойових дій для індивідуального 

садівництва 

 

 

Розглянувши рішення 22 сесії  VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

31.03.2020 року «Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених пунктів Ємільчинської селищної ради (землі запасу)», 

Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності (на 68 (шістдесят вісім) окремих земельних ділянок, цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), які знаходяться за межами смт Ємільчине), звернення громадян 

– учасників бойових дій,  керуючись  ст.ст. 12, 19, 20, 35, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 123, 125, 

126 Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 50 Закону України «Про землеустрій», 

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

Україні», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

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

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

земель комунальної власності Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області (за межами смт Ємільчине) зі зміною їх цільового призначення із 

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

користування громадянам чи юридичним особам)»  (код  КВЦПЗ 16.00) на землі  «Для 

індивідуального садівництва» (код  КВЦПЗ - 01.05) для передачі у власність громадянам – 

учасникам бойових дій, вказаних в додатку №1. 

2. Громадянам, вказаним в додатку №1: 

- замовити розроблення проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

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

- розроблені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок погодити у 

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

ради. 

3. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення 7 сесії VIIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

16.07.2021 року №891 

 

СПИСОК 

громадян – учасників бойових дій, яким надається дозвіл на розроблення  

проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок із земель комунальної 

власності  Ємільчинської селищної ради (за межами смт Ємільчине) зі зміною 

 їх цільового призначення для передачі у власність для індивідуального садівництва. 

 

№  

п/п 
Кадастровий номер Площа, га 

ПІБ   

учасника бойових дій 

1 1821755100:06:000:0511 0,12 
Барановський Вячеслав 

Володимирович 

2 1821755100:06:000:0516 0,12 Подшивалов Ігор Олексійович 

3 1821755100:06:000:0517 0,12 Ситайло Роман Володимирович 

4 1821755100:06:000:0519 0,12 Балинський Юрій Михайлович 

5 1821755100:06:000:0520 0,12 Прищепа Микола Борисович 

6 1821755100:06:000:0522 0,12 Лісовий Олександр Володимирович 

7 1821755100:06:000:0528 0,12 Дейнека Руслан Сергійович 

8 1821755100:06:000:0529 0,12 Рузич Михайло Віталійович 

9 1821755100:06:000:0530 0,12 Гринько Вячеслав Петрович 

10 1821755100:06:000:0531 0,12 Махмадалієв Мірадж Нусратулович 

11 1821755100:06:000:0538 0,12 Піскун Сергій Сергійович 

12 1821755100:06:000:0543 0,12 Бондарчук Олександр Миколайович 

13 1821755100:06:000:0545 0,12 Мухаревич Сергій Вікторович 

14 1821755100:06:000:0547 0,12 Ярошук Ігор Вікторович 

15 1821755100:06:000:0550 0,12 Лук’янчук Сергій Миколайович 

16 1821755100:06:000:0551 0,12 Піка Олександр Михайлович 

17 1821755100:06:000:0554 0,12 Волощенко Роман Васильович 

18 1821755100:06:000:0555 0,12 Горбатюк Олександр Іванович 

19 1821755100:06:000:0557 0,12 Бондарчук Олександр Петрович 

20 1821755100:06:000:0558 0,12 Голяка Євгеній Сергійович 

21 1821755100:06:000:0560 0,12 Бацюн Ігор Володимирович 

22 1821755100:06:000:0566 0,12 Демиденко Віктор Васильович 

23 1821755100:06:000:0568 0,12 Гіжецький Олег Миколайович 

24 1821755100:06:000:0572 0,12 Шишковський Ігор Анатолійович 

25 1821755100:06:000:0578 0,12 Волощук Ігор Борисович 

26 1821755100:06:000:0579 0,12 Гарбар Сергій Олександрович 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу на розроблення проектів  землеустрою щодо відведення                   

земельних ділянок із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради                            

(за межами смт Ємільчине) зі зміною їх цільового призначення для передачі                                            

у власність громадянам – учасникам бойових дій для індивідуального садівництва». 

 

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. не голосувала 

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 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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


	В И Р І Ш И Л А:

