
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Сьома сесія  VIII скликання 

 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №940 

 

Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для передачі в 

оренду ТОВ «Пеллет-Енерго Україна» 

для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, яка знаходиться в 

межах  смт Ємільчине по                    

вул. Соборна, 2 В 

 

                                                                                                                                                                    

Розглянувши звернення т.в.о. виконавчого директора ТОВ «Пеллет-Енерго Україна» 

Цілик А.В. про затвердження землевпорядної документаціі «Проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (код КВЦПЗ - 11.02) загальною площею 0,2554 га ТОВ «Пеллет-Енерго 

Україна» в смт Ємільчине по  вул. Соборна, 2 В, на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області», рішення виконкому Ємільчинської селищної 

ради від 23.04.2021 року №73 «Про поштово-адресні номери», керуючись ст. 12, 93, 123, 124, 

186, 1861  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», 

статтею 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про 

Державний земельний  кадастр», беручи  до уваги Витяг  з Державного  земельного кадастру 

про земельну ділянку від 13.07.2021 року, номер витягу НВ-1815858842021, відповідно до 

статті 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки,                                             

що розташована  в межах  населеного пункту смт Ємільчине на території Ємільчинської               

селищної ради  Ємільчинського району  Житомирської  області,  загальною площею       

0,2554  га,  в т.ч.:  ділянка 1, що   розташована  за адресою: смт Ємільчине, вул. Соборна, 2 В,   

площею 0,2554 га - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 

КВЦПЗ - 11.02) (кадастровий номер 1821755100:07:017:0168), для передачі в оренду         

ТОВ «Пеллет-Енерго Україна». 

2. Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для                   

передачі    в оренду ТОВ «Пеллет-Енерго Україна» для розміщення та експлуатації    

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться в межах  смт Ємільчине                              

по вул. Соборна, 2 В». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №941 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Великояблунецького 

старостинського округу Ємільчинської 

селищної ради (землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 8,9480 га, яка ділиться на 5 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.07.2019 року, індексний номер 

витягу: 174168262 (на земельну ділянку площею 8,9480 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0634, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1874273918217,  

номер запису про право власності: 32433612), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 13.07.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                       

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 8,9480 га (кадастровий номер 1821782200:02:000:0634), що розташована за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Ємільчинського району  Житомирської області, на 5 окремих земельних 

ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1 площею 1,7896 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0774;  

- ділянка №2 площею 1,7896 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0775; 

- ділянка №3 площею 1,7896 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0776; 

- ділянка №4 площею 1,7896 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0777; 

- ділянка №5 площею 1,7896 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0778. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської 

селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів Великояблунецького 

старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №942 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Середівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 9,4194 га, яка ділиться на 5 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Середівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.11.2019 року, індексний номер 

витягу: 190177133 (на земельну ділянку площею 9,4194 га, кадастровий номер: 

1821786400:06:000:0560, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969660618217,  

номер запису про право власності: 34306243), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 09.07.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                       

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 9,4194 га (кадастровий номер 1821786400:06:000:0560), що розташована за межами 

населених пунктів Середівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Ємільчинського району  Житомирської області, на 5 окремих земельних 

ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1 площею 1,8839 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821786400:06:000:0579;  

- ділянка №2 площею 1,8839 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821786400:06:000:0578;  

- ділянка №3 площею 1,8839 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821786400:06:000:0577;  

- ділянка №4 площею 1,8839 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821786400:06:000:0576;  

- ділянка №5 площею 1,8838 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821786400:06:000:0575. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської 

селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів Середівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №943 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Кулішівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 8,3171 га, яка ділиться на 5 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 31.05.2019 року, індексний номер 

витягу: 168802750 (на земельну ділянку площею 8,3171 га, кадастровий номер: 

1821783400:07:000:0894, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1842369318217,  

номер запису про право власності: 31805509),  керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 09.07.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                       

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 8,3171 га (кадастровий номер 1821783400:07:000:0894), що розташована за межами 

населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Ємільчинського району  Житомирської області, на 5 окремих земельних 

ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1 площею 1,6635 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821783400:07:000:0945;  

- ділянка №2 площею 1,6634 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821783400:07:000:0944; 

- ділянка №3 площею 1,6634 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821783400:07:000:0943; 

- ділянка №4 площею 1,6634 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821783400:07:000:0942; 

- ділянка №5 площею 1,6634 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821783400:07:000:0941. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської 

селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів Кулішівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №944 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Сербівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 16,8553 га, яка ділиться на 9 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19.08.2019 року, індексний номер 

витягу: 177942206 (на земельну ділянку площею 16,8553 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0516, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1896602618217,  

номер запису про право власності: 32870068),  керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 09.07.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                       

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 16,8553 га (кадастровий номер 1821785800:06:000:0516), що розташована за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Ємільчинського району  Житомирської області, на 9 окремих земельних 

ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0626;  

- ділянка №2 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0627; 

- ділянка №3 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0628; 

- ділянка №4 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0629;  

- ділянка №5 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0630;  

- ділянка №6 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0631;  

- ділянка №7 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0632; 

 - ділянка №8 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0633; 

- ділянка №9 площею 1,8728 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0634. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської 

селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів Сербівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №945 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Сербівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради 

(землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 28,4369 га, яка ділиться на 15 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 20.08.2019 року, індексний номер 

витягу: 178032941 (на земельну ділянку площею 28,4369 га, кадастровий номер: 

1821785800:06:000:0519, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1897148818217,  

номер запису про право власності: 32880936), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 13.07.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                       

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 28,4369 га (кадастровий номер 1821785800:06:000:0519), що розташована за межами 

населених пунктів Сербівського старостинського округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району  Житомирської області, на 15 окремих земельних 

ділянок, в т.ч.:   



- ділянка №1 площею 1,8958 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0635;  

- ділянка №2 площею 1,8959 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0636; 

- ділянка №3 площею 1,8959 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0637; 

- ділянка №4 площею 1,8959 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0638; 

- ділянка №5 площею 1,8958 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0639; 

- ділянка №6 площею 1,8959 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0640; 

- ділянка №7 площею 1,8957 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0641;  

- ділянка №8 площею 1,8957 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0642; 

- ділянка №9 площею 1,8957 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0643; 

- ділянка №10 площею 1,8957 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0644; 

- ділянка №11 площею 1,8957 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0645; 

- ділянка №12 площею 1,8957 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0646; 

- ділянка №13 площею 1,8959 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0647; 

- ділянка №14 площею 1,8959 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0648; 

- ділянка №15 площею 1,8959 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821785800:06:000:0649. 

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської 

селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів Сербівського старостинського 

округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №946 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки без зміни цільового призначення, 

яка перебуває в комунальній власності 

Ємільчинської селищної ради та 

знаходиться за межами населених 

пунктів Великояблунецького 

старостинського округу Ємільчинської 

селищної ради (землі запасу) 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки без зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 35,6176 га, яка ділиться на 18 земельних 

ділянок, цільове призначення - землі запасу, що розташовані за межами населених пунктів 

Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району  Житомирської області», Витяг з Державного реєстру речових прав  

на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 17.07.2019 року, індексний номер 

витягу: 174162761 (на земельну ділянку площею 35,6176 га, кадастровий номер: 

1821782200:02:000:0633, цільове призначення – землі запасу (земельні ділянки кожної 

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

особам) (код КВЦПЗ 16.00), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1874243618217,  

номер запису про право власності: 32433013), керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного 

кодексу України, ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  

Перехідних  та Прикінцевих  положень Закону України  «Про Державний земельний  

кадастр», беручи до уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки 

відділу в Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській 

області від 13.07.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                       

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки            

із цільовим призначенням «Землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які не 

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

16.00)», яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 35,6176 га (кадастровий номер 1821782200:02:000:0633), що розташована за межами 

населених пунктів Великояблунецького старостинського округу на території Ємільчинської 



селищної ради Ємільчинського району  Житомирської області, на 18 окремих земельних 

ділянок, в т.ч.:   

- ділянка №1 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0756;  

- ділянка №2 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0757; 

- ділянка №3 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0758; 

- ділянка №4 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0759;  

- ділянка №5 площею 1,9787 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0760; 

- ділянка №6 площею 1,9787 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0761; 

- ділянка №7 площею 1,9787 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0762; 

- ділянка №8 площею 1,9787 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0763;  

- ділянка №9 площею 1,9787 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0764; 

- ділянка №10 площею 1,9787 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0765; 

- ділянка №11 площею 1,9787 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0766; 

- ділянка №12 площею 1,9787 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0767; 

- ділянка №13 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0768; 

- ділянка №14 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0769; 

- ділянка №15 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0770; 

- ділянка №16 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0771; 



- ділянка №17 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0772; 

- ділянка №18 площею 1,9788 га – землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, які 

не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам), кадастровий 

номер:  1821782200:02:000:0773.  

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

без зміни цільового призначення, яка перебуває в комунальній власності Ємільчинської 

селищної ради та знаходиться за межами населених пунктів Великояблунецького 

старостинського округу Ємільчинської селищної ради (землі запасу)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №947 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки із земель колективної 

власності бувшого ПКСП «Пролісок» за 

межами  с. Рудня-Іванівська для передачі 

в комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки Ємільчинської селищної ради площею 0,2285 га - 

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

користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), за межами с. Рудня-

Іванівська на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району  Житомирської 

області», керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 

Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 13.07.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                       

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки, що розташована за межами населеного пункту с. Рудня-Іванівська на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району  Житомирської області, загальною 

площею 0,2285 га, в т.ч.: ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради, площею 0,2285 га - землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00), кадастровий номер 1821784800:01:000:0082, яка передається у комунальну власність  

Ємільчинської селищної ради.  

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки із земель колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок» за межами  с. Рудня-

Іванівська для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Сьома сесія  VIII скликання 

  
"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №948 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки із земель колективної 

власності бувшого ПКСП «Пролісок» за 

межами  с. Рудня-Іванівська для передачі 

в комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

Розглянувши землевпорядну документацію «Технічна документація із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки Ємільчинської селищної ради площею 4,0881 га - 

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

користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 16.00), за межами с. Рудня-

Іванівська на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району  Житомирської 

області», керуючись ст.ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 28, 55 

Закону України «Про землеустрій», ст. 16, розділом  VII  Перехідних  та Прикінцевих  

положень Закону України  «Про Державний земельний  кадастр», беручи до уваги Витяг з 

Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в Ємільчинському районі 

Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області від 13.07.2021 року, 

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

Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                       

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки, що розташована за межами населеного пункту с. Рудня-Іванівська на території 

Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району  Житомирської області, загальною 

площею 4,0881 га, в т.ч.: ділянка 1, що розташована за адресою: на території Ємільчинської 

селищної ради, площею 4,0881 га - землі запасу (земельні ділянки кожної категорії земель, 

які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) (код КВЦПЗ 

16.00), кадастровий номер 1821784800:01:000:0083, яка передається у комунальну власність  

Ємільчинської селищної ради.  

2.    Ємільчинській селищній раді провести  державну реєстрацію речового права на 

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

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 затвердження технічної документації  із землеустрою щодо інвентаризації земельної 

ділянки із земель колективної власності бувшого ПКСП «Пролісок» за межами  с. Рудня-

Іванівська для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 


