
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Шістнадцята сесія,  

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"16" грудня 2022 р.   смт Ємільчине № 2389 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Кочину Віктору Михайловичу 

та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Кочина Віктора Михайловича, жителя селища 

Яблунець, вул. Вокзальна, 18, керуючись ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу  України, 

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

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

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.01.2022 року, номер 

витягу НВ-9900068232022, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 19.01.2022 року, номер витягу НВ-1800077002022, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Кочину Віктору Михайловичу (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120687), загальною площею 3,5905 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

-   ділянка № 12/1380 площею 2,9319 га (рілля), кадастровий номер 1821786800:10:000:0461; 

- ділянка № 14/300 площею 0,6586 га (пасовища), кадастровий номер 1821786800:08:000:0229, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Степанівка. 

2. Гр. Кочину Віктору Михайловичу провести  державну реєстрацію речового права на 

земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства  України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Кочину Віктору Михайловичу та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)». 

 

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 № 2390 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Дорош Надії Ігорівні та 

затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

 

 

           Розглянувши звернення гр. Дорош Надії Ігорівни, жительки с. Миколаївка,                                 

вул. Гагаріна, 7, керуючись ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 13.12.2021 року, номер витягу НВ-

3224691362021, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.12.2021 

року, номер витягу НВ-3224766222021, та Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 10.12.2021 року, номер витягу НВ-5610437062021, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Дорош Надії Ігорівні (власниці сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія  ЖТ  № 0123933), загальною площею 4,8136 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

- ділянка № 133(20) площею 2,3752 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:07:000:0215;  

- ділянка № 134(20) площею 0,9244 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:07:000:0216; 

- ділянка № 144 площею 1,5140 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:07:000:0214, за 

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

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Миколаївка. 

2. Гр. Дорош Надії Ігорівні провести  державну реєстрацію речового права на земельні 

ділянки у відповідності до чинного законодавства України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Дорош Надії Ігорівні та затвердження технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі                  

(на місцевості)». 

 

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 № 2391 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Власюку Йосипу 

Олександровичу та затвердження 

технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Власюка Йосипа Олександровича, жителя с. Кожухівка,               

вул. Урожайна, 17, Васильківського району Київської області, керуючись ст. 12, 125, 126, 186  

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

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

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

земельну ділянку від 13.12.2021 року, номер витягу НВ-4617473412021, та Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 22.12.2021 року, номер витягу НВ-

7306621562021, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Власюку Йосипу Олександровичу (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0127676), загальною площею 5,3821 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

- ділянка № 578 площею 3,4262 га (рілля), кадастровий номер 1821784200:04:000:0321;  

- ділянка № 568 площею 1,9559 га (пасовища), кадастровий номер 1821784200:02:000:0597, за 

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

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Миколаївка. 

2. Гр. Власюку Йосипу Олександровичу провести  державну реєстрацію речового права 

на земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Власюку Йосипу Олександровичу та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)». 

 

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 № 2392 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Козловській Тетяні 

Михайлівні та затвердження 

технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Козловської Тетяни Михайлівни, жительки с. Рудня-

Іванівська, вул. В. Омельченка, 11, керуючись ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу  

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

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

беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 04.02.2022 

року, номер витягу НВ-0500313772022, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі на місцевості) гр. Козловській Тетяні Михайлівні (власниці сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0121535), загальною площею 1,3380 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

- ділянка № 68 площею 1,3380 га (рілля), кадастровий номер 1821784800:05:000:0168, за 

рахунок земель ПКСП «Пролісок», розташованих на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного пункту                         

с. Рудня-Іванівська. 

2. Гр. Козловській Тетяні Михайлівні провести  державну реєстрацію речового права на 

земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Козловській Тетяні Михайлівні та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості)». 

 

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 № 2393 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Ваховському Павлу 

Леонідовичу та затвердження 

технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Ваховського Павла Леонідовича, жителя с. Запруда,               

вул. Центральна, 57, керуючись ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 11.03.2021 року, номер витягу НВ-

5917680252021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

28.04.2021 року, номер витягу НВ-6114556262021, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості)  гр. Ваховському Павлу Леонідовичу (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія  ЖТ  № 0120959), загальною площею 4,2102 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

- ділянка № 11/12 площею 2,5901 га (рілля), кадастровий номер 1821783700:01:000:0355;  

- ділянка № 1/1001 площею 1,6201 га (пасовища), кадастровий номер 1821783700:01:000:0356, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Медведеве. 

2. Гр. Ваховському Павлу Леонідовичу провести  державну реєстрацію речового права на 

земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)      гр. Ваховському Павлу Леонідовичу та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)». 

 

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 № 2394 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Сокирчук Галині Миколаївні 

та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сокирчук Галини Миколаївни, жительки с. Жердова,                

вул.  Лугова, 10, Броварського району Київської області, керуючись ст. 12, 125, 126, 186  

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

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

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

земельну ділянку від 24.12.2021 року, номер витягу НВ-1816866502021, та Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 28.12.2021 року, номер витягу НВ-

5319569202021, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Сокирчук Галині Миколаївні (власниці земельної частки (паю) згідно 

рішення Ємільчинського районного суду від 08.12.2020 року, справа № 277/988/20), загальною 

площею 2,0584 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

- ділянка № 151 площею 1,9632 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:02:000:0944;  

- ділянка № 118 площею 0,0952 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786600:02:000:0768, за 

рахунок земель реформованої приватно-колективної агрофірми «Твердь», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області 

за межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Гр. Сокирчук Галині Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю) гр. Сокирчук Галині Миколаївні та затвердження технічної документацій 

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

місцевості)». 

 

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 № 2395 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Сокирчук Галині Миколаївні 

та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Сокирчук Галини Миколаївни, жительки с. Жердова,                

вул.  Лугова, 10, Броварського району Київської області, керуючись ст. 12, 125, 126, 186  

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

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

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

земельну ділянку від 20.12.2021 року, номер витягу НВ-6815297422021, та Витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку від 21.12.2021 року, номер витягу НВ-

6115509552021, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Сокирчук Галині Миколаївні (власниці земельної частки (паю) згідно 

рішення Ємільчинського районного суду від 08.12.2020 року, справа № 277/988/20), загальною 

площею 1,8155 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

- ділянка № 477 площею 1,6909 га (рілля), кадастровий номер 1821786600:03:000:0125;  

- ділянка № 143 площею 0,1246 га (сіножаті), кадастровий номер 1821786600:02:000:0765, за 

рахунок земель реформованої приватно-колективної агрофірми «Твердь», розташованих на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області 

за межами населеного пункту  с. Симони. 

2. Гр. Сокирчук Галині Миколаївні провести  державну реєстрацію речового права на 

земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Сокирчук Галині Миколаївні та затвердження технічної документацій 

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

місцевості)». 

 

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 № 2396 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Шарейчуку Анатолію 

Тарасовичу та затвердження 

технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Шарейчука Анатолія Тарасовича, жителя с. Великий 

Яблунець, вул. Вишнева, 3, керуючись ст. 12, 125, 126, 186  Земельного кодексу  України,                 

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

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

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 15.06.2022 року, номер 

витягу НВ-9900801472022, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

15.06.2022 року, номер витягу НВ-9900801502022, та Витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку від 15.06.2022 року, номер витягу НВ-9900801452022, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості)  гр. Шарейчуку Анатолію Тарасовичу (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0268618), загальною площею 2,6105 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

- ділянка  № 291(31) площею 1,5299 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:02:000:0335; 

- ділянка  № 292(31) площею 1,4621 га (рілля), кадастровий номер 1821782200:02:000:0226; 

- ділянка № 291 площею 0,6185 (пасовища), кадастровий номер 1821782200:02:000:0691,                

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

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Великий Яблунець. 

2. Гр. Шарейчуку Анатолію Тарасовичу провести  державну реєстрацію речового права 

на земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю) гр. Шарейчуку Анатолію Тарасовичу та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)». 

 

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 № 2397 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Мельник Ользі Павлівні та 

затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Мельник Ольги Павлівни, жительки м. Березне,   вул. Миру, 

31 а, Рівненської області, керуючись ст. 12, 125, 126, 186    Земельного кодексу  України,                    

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

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

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 07.07.2022 року, номер 

витягу НВ-1800454172022, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

від 19.01.2022 року, номер витягу НВ-5300129682022, 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 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Мельник Ользі Павлівні (власниці сертифіката на право на земельну 

частку (пай) серія ЖТ № 0249971), загальною площею 4,2365 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

-     ділянка  № 210 площею 3,0577 га (рілля), кадастровий номер 1821785800:05:000:1014; 

-  ділянка № 135 площею 1,1788 га (пасовища), кадастровий номер 1821785800:05:000:0412, за 

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

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Серби. 

2. Гр. Мельник Ользі Павлівні провести  державну реєстрацію речового права на земельні 

ділянки у відповідності до чинного законодавства  України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Мельник Ользі Павлівні та затвердження технічної документацій із 

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

місцевості)». 

 

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 № 2398 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Куницькому Ярославу 

Петровичу та затвердження 

технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Куницького Ярослава Петровича, жителя м. Ірпінь,                   

вул. Садова, 90, Київської області, керуючись ст. 12, 125, 126, 186 Земельного кодексу  

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

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

беручи  до уваги Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 26.06.2022 

року, номер витягу НВ-9900872952022, та Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 27.06.2022 року, номер витягу НВ-1800429842022, 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 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Куницькому Ярославу Петровичу (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0124971), загальною площею 2,2821 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

-     ділянка  № 3/1029 площею 2,0737 га (рілля), кадастровий номер 1821783400:01:000:0528; 

-  ділянка № 13/212 площею 0,2084 га (пасовища), кадастровий номер 1821783400:01:000:0495, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Куліші. 

2. Гр. Куницькому Ярославу Петровичу провести  державну реєстрацію речового права 

на земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства  України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Куницькому Ярославу Петровичу та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)». 

 

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 № 2399 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Куницькій Валентині 

Борисівні та затвердження 

технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Куницької Валентини Борисівни, жительки с. Куліші, 

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

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

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

земельного кадастру про земельну ділянку від 14.07.2022 року, номер витягу НВ-

9901007042022, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

14.07.2022 року, номер витягу НВ-0700474962022, 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 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Куницькій Валентині Борисівні (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0124892), загальною площею 1,7579 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

-     ділянка № 26/1361 площею 1,5203 га (рілля), кадастровий номер 1821783400:07:000:0968; 

-  ділянка № 6/69 площею 0,2376 га (пасовища), кадастровий номер 1821783400:01:000:0567, 

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

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за 

межами населеного пункту  с. Куліші. 

2. Гр. Куницькій Валентині Борисівні провести  державну реєстрацію речового права на 

земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства  України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Куницькій Валентині Борисівні та затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)». 

 

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 № 2400 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власнику земельної частки (паю)      

гр. Горбик Євгенії Максимівні та 

затвердження технічної 

документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) 

 

 

Розглянувши звернення гр. Горбик Євгенії Максимівни, жительки с. Степанівка,         

вул. Забудовна, 22, керуючись ст. 12, 125, 126, 186 Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 07.04.2021 року, номер витягу НВ-

9900043532021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

07.04.2021 року, номер витягу НВ-9900043582021, 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 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) гр. Горбик Євгенії Максимівні (власнику сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія ЖТ № 0120609), загальною площею 3,3187 га для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

-     ділянка № 9/1441 площею 2,9443 га (рілля), кадастровий номер 1821786800:07:000:0482; 

-  ділянка № 15/276 площею 0,3744 га (пасовища), кадастровий номер 1821786800:08:000:0235, 

за рахунок земель реформованого ПКСП «Зоря», розташованих на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської області за межами населеного 

пункту  с. Степанівка. 

2. Гр. Горбик Євгенії Максимівні провести  державну реєстрацію речового права на 

земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства  України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власнику земельної 

частки (паю)  гр. Горбик Євгенії Максимівні та затвердження технічної документацій із 

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

місцевості)». 

 

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 № 2401 

 

Про виділення земельної частки 

(паю) в натурі (на місцевості) 

власникам земельної частки (паю)      

громадянам Боровик Карині 

Валеріївні та Боровику Роману 

Валерійовичу та затвердження 

технічної документацій із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) 

 

Розглянувши звернення громадян Боровик Карини Валеріївни, жительки с. Мала 

Глумча, вул. Л. Українки, 12,  та Боровика Романа Валерійовича, жителя с. Мала Глумча,          

вул. Л. Українки, 2, керуючись ст. 12, 125, 126, 186 Земельного кодексу  України, ст. 25, 28, 55 

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

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

Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 30.09.2021 року, номер витягу НВ-

3513359932021, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 

24.12.2021 року, номер витягу НВ-9903118662021, 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. Виділити в натурі (на місцевості) земельну частку (пай) та затвердити технічну 

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

натурі на місцевості) по ½ частки у праві власності на право на земельну частку (пай) 

громадянам Боровик Карині Валеріївні та Боровику Роману Валерійовичу (власникам 

сертифіката на право на земельну частку (пай) серія ЖТ  № 0126443), загальною площею 

3,2433 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, в тому числі:  

- ділянка № 1/326 площею 1,3600 га (рілля), кадастровий номер 1821781800:05:000:0374;  

- ділянка № 1/1233(1) площею 1,5078 га (сіножаті), кадастровий номер 

1821781800:05:000:0352; 

- ділянка № 1/1233(2)  площею 0,3755 га (пасовища), кадастровий номер 

1821781800:05:000:0317, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Лесі Українки, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Глумча. 

2. Громадянам Боровик Карині Валеріївні та Боровику Роману Валерійовичу провести  

державну реєстрацію речового права на земельні ділянки у відповідності до чинного 

законодавства  України. 

3. 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 виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) власникам земельної 

частки (паю)  громадянам Боровик Карині Валеріївні та Боровику Роману 

Валерійовичу та затвердження технічної документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)». 

 

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) 

 




