
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"16" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2381 

 

Про надання громадянам дозволу 

на розроблення технічних 

документацій  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на  

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 

 

Розглянувши звернення громадян про надання дозволу на розроблення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, свідоцтво 

про право на спадщину за законом від 25.10.2021 року, зареєстроване в реєстрі за №1699; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.05.2022 року, зареєстроване в реєстрі за 

№381; свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.05.2022 року, зареєстроване в 

реєстрі за №396; свідоцтво про право на спадщину за законом від 11.05.2022 року, 

зареєстроване в реєстрі за №397; свідоцтво про право на спадщину за законом від 24.05.2022 

року, зареєстроване в реєстрі за №452; свідоцтво про право на спадщину за законом від 

16.05.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №424; свідоцтво про право на спадщину за 

заповітом від 17.05.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №427; свідоцтво про право на 

спадщину за заповітом від 06.06.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №395; свідоцтво про 

право на спадщину за законом від 09.05.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №379; свідоцтво 

про право на спадщину за законом від 16.05.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №422;   

свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 08.07.2009 року, зареєстроване в реєстрі за 

№3-1699; свідоцтво про право на спадщину за законом від 05.05.2022 року, зареєстроване в 

реєстрі за №364; свідоцтво про право на спадщину за законом від 21.03.2022 року, 

зареєстроване в реєстрі за №269; свідоцтво про право на спадщину за законом від 17.03.2022 

року, зареєстроване в реєстрі за №256; свідоцтво про право на спадщину за законом від 

22.11.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №1176; свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 26.11.2021 року, зареєстроване в реєстрі за №1964; рішення Ємільчинського 

районного суду Житомирської області від 13.12.2021 року, справа №277/1185/21; свідоцтво 

про право на спадщину за законом від 02.08.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №688; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 09.11.2022 року, зареєстроване в реєстрі за 

№1105; свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.02.2022 року, зареєстроване в 

реєстрі за №79; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 06.07.2022 року, 

зареєстроване в реєстрі за №548; свідоцтво про право на спадщину за законом від 18.10.2022 

року, зареєстроване в реєстрі за №1360; свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 

05.07.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №541; свідоцтво про право на спадщину за законом 

від 24.12.2021 року, зареєстроване в реєстрі за №1436; свідоцтво про право на спадщину за 



заповітом від 09.06.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №535; свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 23.05.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №441;  свідоцтво про 

право на спадщину за законом від 14.07.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №618;  свідоцтво 

про право на спадщину за заповітом від 14.07.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №624; 

свідоцтво про право на спадщину за законом від 27.01.2022 року, зареєстроване в реєстрі за 

№99;  свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 27.01.2022 року, зареєстроване в 

реєстрі за №105; свідоцтво про право на спадщину за законом від 21.04.2022 року, 

зареєстроване в реєстрі за №333; свідоцтво про право на спадщину за законом від 02.08.2022 

року, зареєстроване в реєстрі за №772; свідоцтво про право на спадщину за законом від 

27.07.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №665; свідоцтво про право на спадщину за законом 

від 12.02.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №46; свідоцтво про право на спадщину за 

законом від 12.02.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №49; свідоцтво про право на спадщину 

за законом від 12.02.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №53; свідоцтво про право на 

спадщину за законом від 09.05.2022 року, зареєстроване в реєстрі за №374; свідоцтво про 

право на спадщину за законом від 20.02.2008 року, зареєстроване в реєстрі за №520; 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», 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, технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва слідуючим громадянам:   

1) Миколаєнко Ніні Степанівні, жительці смт Ємільчине, вул. Садова, 35 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122246), загальною площею      2,70 

га, в тому числі: ділянка  № 717  площею 2,42 га (рілля), ділянка № 1660 площею 0,28 га 

(кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами с. Велика Цвіля. 

2) Білявському Петру Васильовичу, жителю с. Велика Цвіля (власнику сертифіката на 

право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122398), загальною площею 2,03 га, в тому числі: 

ділянка  № 116  площею 1,75 га (рілля), ділянка № 1693 площею 0,28 га (кормові),  за рахунок 

земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика 

Цвіля. 

3) Сербіну Олексію Анатолійовичу, жителю с. Осова (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122480), загальною площею 2,25 га, в тому числі: ділянка  

№ 79  площею 1,76 га (рілля), ділянка № 1729 площею 0,45 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

4) Сербін Тетяні Петрівні, жительці с. Велика Цвіля (власниці сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122051), загальною площею 2,65 га, в тому числі: ділянка  

№ 560  площею 2,38 га (рілля), ділянка № 1613 площею 0,27 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

5) Сербіну Миколі Васильовичу, жителю с. Велика Цвіля (власнику сертифіката на право 

на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122271), загальною площею 2,61 га, в тому числі: 



ділянка  № 724  площею 2,35 га (рілля), ділянка № 1667 площею 0,26 га (кормові),  за рахунок 

земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика 

Цвіля. 

6) Данильчук Софії Іванівні, жительці с. Велика Цвіля (власниці сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122365), загальною площею 2,58 га, в тому числі: ділянка  

№ 536  площею 2,28 га (рілля), ділянка № 1689 площею 0,30 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

7) Коваль Любові Сергіївні, жительці с. Велика Цвіля (власниці сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122067), загальною площею 2,68 га, в тому числі: ділянка  

№ 561  площею 2,32 га (рілля), ділянка № 1614 площею 0,36 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

8) Скидан Світлані Іванівні, жительці с. Велика Цвіля, вул. Шевченка, 24 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122288), загальною площею      2,61 

га, в тому числі: ділянка  № 726  площею 2,35 га (рілля), ділянка № 1669 площею 0,26 га 

(кормові),  за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами с. Велика Цвіля. 

9) Пуцику Миколі Івановичу, жителю с. Велика Цвіля (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0126741), загальною площею 2,47 га, в тому числі: ділянка  

№ 731(1)  площею 0,44 га (рілля), ділянка  № 731(2)  площею 1,77 га (рілля), ділянка № 1604 

площею 0,26 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

10) Малафієнко Ользі Миколаївні, жительці с. Бузува Києво-Святошинського району 

Київської області (власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія                    ЖТ 

№ 0122156), загальною площею 2,91 га, в тому числі: ділянка  № 656  площею 2,36 га (рілля), 

ділянка № 1230 площею 0,55 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП 

«Перемога», розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського 

району Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

11) Цибі Наталії Вікторівні, жительці с. Красівське, вул. Центральна, 59 кв. 8, 

Криворізького району Дніпропетровської області (власниці сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія ЖТ № 0122247), загальною площею 2,62 га, в тому числі: ділянка  № 718  

площею 2,35 га (рілля), ділянка № 1661 площею 0,27 га (кормові),  за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

12) Олексієнко Ірині Іванівні, жительці с. Тайки (власниці сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0122103), загальною площею 2,66 га, в тому числі: ділянка  

№ 565  площею 2,40 га (рілля), ділянка № 1619 площею 0,26 га (кормові), за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика Цвіля. 

13) Микуліній Наталії Іванівні, жительці с. Тайки, вул. Зарічна, 23 (власниці сертифіката 

на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0123100), загальною площею 2,63 га, в тому 

числі: ділянка  № 19  площею 2,40 га (рілля), ділянка № 1393 площею 0,23 га (кормові), за 

рахунок земель реформованого ПКСП «Перемога», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Велика 

Цвіля. 

14) Омельченко Роману Володимировичу, жителю с. Степанівка, вул. Рад, 111 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120631), загальною площею       

3,36 га, в тому числі: ділянка  № 13/1410  площею 2,99 га (рілля), ділянка  № 15/252  площею 



0,37 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами с. Степанівка. 

15) Дубовій Лесі Михайлівні, жительці смт Ємільчине, пров. Хмільовий, 13 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0125603), загальною площею       

2,97 га, в тому числі: ділянка  № 6/236  площею 1,84 га (рілля), ділянка  № 12/1534  площею 

1,13  га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

за межами с. Середи. 

16) Дубовій Лесі Михайлівні, жительці смт Ємільчине, пров. Хмільовий, 13 (власниці 

земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного суду Житомирської області 

від 13.12.2021 року, справа №277/1185/21), загальною площею 2,99 га, в тому числі: ділянка  

№ 6/228  площею 1,91 га (рілля), ділянка  № 12/1536  площею 1,08  га (кормові), за рахунок 

земель реформованого ПКСП ім. Мічуріна, розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Середи. 

17) Сергійчуку Сергію Миколайовичу, жителю с. Осова, вул. Василя Циби  (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0268321), загальною площею    

4,4784 га, в тому числі: ділянка № 31 площею 3,7131 га (рілля), ділянка № 31 площею      0,7653 

га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  за 

межами  с. Великий Яблунець. 

18) Забродській Людмилі Степанівні, жительці м. Київ, вул. Л. Руденко, 15/14 кв. 45  

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0268637), загальною 

площею 3,5073 га, в тому числі: ділянка № 156 площею 2,5315 га (рілля), ділянка № 156 

площею 0,9758 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Кірова, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області,  за межами  с. Великий Яблунець. 

19) Купріянчуку Юрію Яковичу, жителю с. Непізнаничі (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0128621), загальною площею 3,3671 га, в тому числі: 

ділянка № 301 площею 2,8641 га (рілля), ділянка № 554 площею 0,5030 га (кормові), за рахунок 

земель реформованого ПКСП ім. Постишева, розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами  с. 

Непізнаничі. 

20) Костенко Галині Миколаївні, жительці м. Олександрія, пр. Соборний, 117 кв. 101, 

Кіровоградської області (власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія                       

ЖТ № 0126769), загальною площею 3,75 га, в тому числі: ділянка  № 1626(1)  площею 2,31 га 

(рілля), ділянка  № 1626(2)  площею 0,36 га (рілля), ділянка  № 479  площею 1,08 га (кормові), 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами с. Підлуби. 

21) Гнатенко Юрію Сергійовичу, жителю с. Підлуби (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127132), загальною площею 2,79 га, в тому числі: ділянка  

№ 1392  площею 2,00 га (рілля), ділянка  № 491  площею 0,79 га (кормові), за рахунок земель 

реформованого ПКСП «Підлуби», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Підлуби. 

22) Дроздовій Галині Сергіївні, жительці с. Підлуби, вул. Шевченка, 150 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0127042), загальною площею     5,18 

га, в тому числі: ділянка  № 1094(1) площею 4,22 га (рілля), ділянка  № 1094(2) площею 0,38 

га (рілля), ділянка  № 88  площею 0,58 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП 

«Підлуби», розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського 

району Житомирської області, за межами с. Підлуби. 



23) Спишняк Ганні Миколаївні, жительці смт Ємільчине, вул. Шевченка, 112 кв. 1 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120178), загальною 

площею 2,88 га, в тому числі: ділянка  № 28/327 площею 2,54 га (рілля), ділянка № 32/1452 

площею 0,34 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Іскра», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

за межами с. Мокляки. 

24) Чайковському Василю Сергійовичу, жителю с. Заровенка, вул. Скидана, 27 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121182), загальною площею     4,46 

га, в тому числі: ділянка № 22/260 площею 2,19 га (рілля), ділянка № 19/1276 площею 2,27 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Островського, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  

за межами  с. Медведеве. 

25) Стецько Сергію Юрійовичу, жителю с. Куліші (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0124982), загальною площею 2,14 га, в тому числі: ділянка            

№ 1009 площею 1,95 га (рілля), ділянка № 59 площею 0,19 га (кормові), за рахунок земель 

реформованого ПКСП ім. Шевченка, розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області,  за межами с. Куліші.                              

26) Стецько Світлані Миколаївні, жительці с. Куліші, пров. Садовий, 10 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0316322), загальною площею     1,76 

га, в тому числі: ділянка № 1475 площею 1,53 га (рілля), ділянка № 609 площею 0,23 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Шевченка, розташованих на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за 

межами с. Куліші.                              

27) Яценко Андрію Юхимовичу, жителю с. Велика Глумча, вул. Шевченка, 13 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0126297), загальною площею     2,70 

га, в тому числі: ділянка № 2/268 площею 1,44 га (рілля), ділянка № 17/1115 площею    1,26 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Лесі Українки, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  

за межами с. Велика Глумча.                              

28) Яценко Андрію Юхимовичу, жителю с. Велика Глумча, вул. Шевченка, 13 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0126298), загальною площею     2,81 

га, в тому числі: ділянка № 2/270 площею 1,41 га (рілля), ділянка № 17/1110 площею    1,40 га 

(кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Лесі Українки, розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області,  

за межами с. Велика Глумча.                              

29) Андрійчуку Володимиру Дмитровичу, жителю с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 33 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121703),  загальною 

площею 2,80 га, в тому числі: ділянка № 4/1031(1) площею 0,07 га (рілля), ділянка                            

№ 5/1031(2)  площею 0,99 га (рілля), ділянка  № 8/84  площею 0,74 га (кормові), за рахунок 

земель реформованого ПКСП «Правда», розташованих на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області, за межами с. Мала Глумча. 

30) Андрійчуку Володимиру Дмитровичу, жителю с. Мала Глумча, вул. Шевченка, 33 

(власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121742),  загальною 

площею 2,60 га, в тому числі: ділянка № 34/1359 площею 2,08 га (рілля), ділянка  № 13/123  

площею 0,52 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Правда», розташованих 

на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, за межами с. Мала Глумча. 

31) Сороці Ользі Лаврентівні, жительці смт Ємільчине, вул. Хмельова, 22 кв. 1 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121227), загальною площею     1,36 

га, в тому числі: ділянка  № 282 площею 1,36 га (рілля), за рахунок земель реформованого 

ПКСП «Пролісок», розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, за межами с. Рудня-Іванівська. 



32) Сороці Ользі Лаврентівні, жительці смт Ємільчине, вул. Хмельова, 22 кв. 1 (власниці 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121578), загальною площею     1,36 

га, в тому числі: ділянка  № 281 площею 1,36 га (рілля), за рахунок земель реформованого 

ПКСП «Пролісок», розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області, за межами с. Рудня-Іванівська. 

33) Сітайло Тетяні Мусіївні, жительці с. Рудня-Іванівська (власниці сертифіката на право 

на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121544), загальною площею 2,05 га, в тому числі: 

ділянка  № 6 площею 2,05 га (рілля), за рахунок земель реформованого ПКСП «Пролісок», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, за межами с. Рудня-Іванівська. 

34) Мельнику Петру Васильовичу, жителю с. Рудня-Іванівська, вул. Зарічна, 20 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0121549), загальною площею     1,05 

га, в тому числі: ділянка  № 57 площею 1,05 га (рілля), за рахунок земель реформованого ПКСП 

«Пролісок», розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського 

району Житомирської області, за межами с. Рудня-Іванівська. 

35) Лісовому Миколі Семеновичу, жителю с. Серби, вул. Шевченка, 33 (власнику 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0249809), загальною площею 

5,3428 га, в тому числі: ділянка № 220 площею 3,9948 га (рілля), ділянка  № 255 площею 1,3480 

га (кормові), за рахунок земель реформованої агрофірми «Прогрес», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області, 

за межами с. Серби. 

36) Лугині Миколі Івановичу, жителю с. Горбове, вул. Гагаріна, 18, та Лугіні Василю 

Івановичу, жителю м. Володимир-Волинський, вул. тараса Шевченка, 72 кв. 22 (власникам  по 

½ частки у праві власності на право на земельну частку (пай) згідно сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0225705), загальною площею 3,6095 га, в тому числі: 

ділянка  № 185  площею 3,6095 га (рілля), за рахунок земель реформованого ПКСП «Зірка», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області, за межами с. Горбове. 

37) Волощуку Юрію Андрійовичу, жителю с. Рудня, вул. Чапаєва, 19 кв. 19, Броварського 

району Київської області (власнику сертифіката на право на земельну частку (пай) серія        РН   

№ 145905), загальною площею 4,47 га, в тому числі: ділянка № 20/231 площею 2,24 га (рілля), 

ділянка № 13/1311 площею 2,23 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП ім. 

Островського, розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського району Житомирської області,  за межами  с. Медведеве. 

38) Зелінській Анелі Степанівні, жительці с. Кривотин, вул. Б. Хмельницького, 62 

(власниці сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ № 0126111), загальною 

площею 4,65 га, в тому числі: ділянка № 17/41 площею 1,90 га (рілля), ділянка № 27/1038 

площею 2,75 га (кормові), за рахунок земель реформованого ПКСП «Кривотинське», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області,  за межами с. Кривотин.                              

2. Вищевказаним громадянам:                                                                                                          

- замовити розроблення  технічних  документацій  із землеустрою   щодо встановлення 

(відновлення) 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 

Шістнадцята сесія друге пленарне засідання VIІІ скликання 

«Про надання громадянам дозволу на розроблення технічних документацій  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на  

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

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» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"16" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2382 

 

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 громадян 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, 122, 123, 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», 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, 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) Найману Юрію Йосиповичу, жителю с. Руденька, вул. О.Кошового, 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. О. Кошового, 12; 

2) Дудару Віталію Юрійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Військова, 5 кв. 17, 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. Соборний, 14-А. 

3)      Джигорі Валерію Мар`яновичу, жителю м. Житомир, Корольовсько району, вул. Жуйко, 

5 км, кв. 4, із земель житлової та громадської забудови с. Горбове  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. Горбове по вул. Молодіжна, 13. 

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 данного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та  екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

Шістнадцята сесія друге пленарне засідання VIІІ 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. відсутній 

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. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. не голосував 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

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» 

8 18 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"16" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2383 

 

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 громадян 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, 123, 

125, 126  Земельного кодексу України, Законом України від 19.10.2022 року № 2698-ІХ «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення 

прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення 

законодавства щодо охорони земель», пп. 5 п. 27 розділу Х «Перехідні положення» 
Земельного кодексу України,  ст. 25, 28, 55 Закону «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, 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.  Савицькій Галині Володимирівні, жительці смт Ємільчине, вул. Суворова, 33, із земель 

житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,1000 га, в тому числі: 0,1000 га – 

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

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Суворова, 33. 

1.2. Сергійчуку Степану Григоровичу, жителю смт Ємільчине, вул. Кутузова, 4, 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. Кутузова, 4. 

1.3. Сидорчуку Валерію Андрійовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Короленка, 33/13, із 

земель житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,0800 га, в тому числі: 

0,0800 га – для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд. Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Короленка, 33/13. 

1.4. Ярошуку Миколі Борисовичу, жителю смт Ємільчине, вул. Базарна, 16, із земель 

житлової та громадської забудови смт Ємільчине площею 0,1200 га, в тому числі: 0,1200 га – 



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

Земельна ділянка знаходиться в смт Ємільчине по вул. Базарна, 16. 

1.5. Карпук Ользі Петрівні, жительці смт Ємільчине, вул. Мічуріна, 29, та Карпук Наталії 

Петрівні, жительці с. Кодня, вул. Мічуріна, 21, Житомирського району Житомирської області, 

у спільну часткову власність по 2/3 частки Карпук Ользі Петрівні та 1/3 частки Карпук Наталії 

Петрівні (без виділення часток а натурі) 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. Мічуріна, 29. 

1.6. Дубовій Лесі Михайлівні, жительці смт Ємільчине, пров. Хмільовий, 13, 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. Ємільчинська, 69. 

2.  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 

Шістнадцята сесія друге пленарне засідання VIІІ 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. відсутній 

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. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

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» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 
 




