
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія 

 

 VIІI скликання 

"15" вересня  2021 р.   смт Ємільчине № 1270 

 

Про розірвання договорів оренди землі 

(невитребуваних земельних часток (паїв), 

укладених між Ємільчинською районною 

державною адміністрацією та                             

ТОВ «Акріс Агро Груп» 

 

 

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

договорів оренди землі (невитребуваних земельних часток (паїв), укладених між 

Ємільчинською районною державною адміністрацією та ТОВ «Акріс Агро Груп»,  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва,  за згодою сторін, керуючись ст. 12, 93, 124, 

141 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України 

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

часток (паїв)», відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розірвати договора оренди землі,  укладені між Ємільчинською районною державною 

адміністрацією та ТОВ «Акріс Агро Груп»  на невитребувані земельні частки (паї),  які 

розташовані за межами населених пунктів на території Ємільчинської селищної ради  

Новоград-Волинського  району Житомирської області, за згодою сторін, в тому числі: 

1.1.  договір від 19.12.2018 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 23.02.2019 року, номер запису про інше речове право 30532074, на земельну 

ділянку площею 0,9422 га (кадастровий номер 1821786200:03:000:0326), на території 

Сергіївського старостинського округу; 

1.2. договір від 19.12.2018 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 23.02.2019 року, номер запису про інше речове право 30532077, на земельну 

ділянку площею 1,6931 га (кадастровий номер 1821786200:03:000:0332), на території 

Сергіївського старостинського округу; 

1.3. договір від 19.12.2018 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 23.02.2019 року, номер запису про інше речове право 30532071 на земельну 

ділянку площею 1,3115 га (кадастровий номер 1821786200:03:000:0519), на території 

Сергіївського старостинського округу; 

1.4.   договір від 19.12.2018 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 25.02.2019 року, номер запису про інше речове право 30532146, на земельну 

ділянку площею 0,9874 га (кадастровий номер 1821786200:03:000:0306), на території 

Сергіївського старостинського округу; 

1.5. договір від 19.12.2018 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 23.02.2019 року, номер запису про інше речове право 30532011, на земельну 



ділянку площею 2,6300 га (кадастровий номер 1821786200:01:000:0192), на території 

Сергіївського старостинського округу. 

2. ТОВ «Акріс Агро Груп» у відповідності до вимог чинного законодавства України: 

2.1.  розрахуватися по сплаті орендної плати за період користування земельними ділянками; 

2.2. в місячний термін укласти з Ємільчинською селищною радою угоду про припинення 

права оренди невитребуваних земельних часток (паїв) за згодою сторін; 

2.3. провести реєстрацію припинення права оренди невитребуваних земельних часток (паїв) 

відповідно до діючого законодавства. 

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 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про розірвання договорів оренди землі (невитребуваних земельних часток (паїв), 

укладених між Ємільчинською районною державною адміністрацією  

та ТОВ «Акріс Агро Груп». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

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. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

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 

 
Восьма сесія 

 

 VIІI скликання 

"15" вересня  2021 р.   смт Ємільчине № 1271 

 

Про передачу земельних ділянок 

(неуспадкованих земельних часток 

(паїв) в оренду ФГ  «Велика Родина    

і К» для ведення товарного  

сільськогосподарського 

виробництва на території 

Ємільчинської селищної ради 

  

 

Розглянувши клопотання голови ФГ  «Велика Родина і К» Денисюк О.Л. про передачу 

в оренду земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв), розташованих за 

межами населених пунктів Андрієвицького старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

керуючись ст. 12, 93, 124, 126, 186  Земельного кодексу  України, Законом України «Про 

оренду землі», 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. Передати в оренду ФГ  «Велика Родина і К» земельні ділянки (неуспадковані земельні 

частки (паї) загальною площею 3,4699 га терміном на 7 (сім) років, але не довше, ніж до часу 

реєстрації права власності на земельні ділянки спадкоємцями, для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами смт Ємільчине на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського  району Житомирської області (згідно 

додатку № 1). 

2. Встановити орендну плату за використання земельних ділянок (неуспадкованих 

земельних часток (паїв) ФГ  «Велика Родина і К» в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від 

нормативної  грошової оцінки земельних ділянок. 

3. ФГ  «Велика Родина і К»: 

-  у місячний термін укласти відповідні договори оренди на земельні ділянки 

(неуспадковані земельні частки (паї); 

-  у двохмісячний термін провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме 

майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України та подати до 

відділу земельних ресурсів Ємільчинської селищної ради Витяги з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.                                                                                                                                         

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення 8 сесії VIII скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

15.09.2021 року № 1271  

 

 

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду терміном на 7 (сім) років                                      

ТОВ «Акріс Агро Груп» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованих за межами смт Ємільчине  на території Ємільчинської селищної  ради 

Новоград-Волинського району Житомирської області 

 

№ 

п/п 

Місце 

розташування 

земельної  

ділянки 

Кадастровий номер 

Площа 

земельної 

ділянки 

 (га) 

Нормативна 

грошова  

оцінка      

 (грн) 

Розмір 

орендної 

плати 

(%) 

Угіддя 

1 

Андрієвицький 

старостинський 

округ  

1821780200:02:000:0055 1,7910 24 132,44 

12 Рілля 

 

2 

Андрієвицький 

старостинський 

округ 

1821780200:02:000:0061 1,6789 26 846,69 

12 Рілля 

 

Всього: 3,4699 50 979,13 12  

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про передачу земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв) в оренду           

ФГ  «Велика Родина і К» для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва  

на території Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

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. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

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 
Восьма сесія 

 

 VIІI скликання 

"15" вересня  2021 р.   смт Ємільчине № 1272 

 

Про передачу земельних ділянок 

(невитребуваних земельних часток 

(паїв) в оренду ТОВ  «Лендком 

Центр» для ведення товарного  

сільськогосподарського 

виробництва на території 

Ємільчинської селищної ради 

  

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Лендком Центр» Королевича В.Л. про 

передачу в оренду земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв), розташованих 

за межами населених пунктів Симонівського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

керуючись ст. 12, 93, 124, 126, 186  Земельного кодексу  України, Законом України «Про 

оренду землі», 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. Передати в оренду ТОВ «Лендком Центр» земельні ділянки (невитребувані земельні 

частки (паї) загальною площею 15,8580 га терміном на 7 (сім) років, але не довше, ніж до часу 

реєстрації права власності на земельні ділянки спадкоємцями, для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених пунктів 

Симонівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград-

Волинського  району Житомирської області (згідно додатку  1). 

2. Встановити орендну плату за використання земельних ділянок (невитребуваних 

земельних часток (паїв) ТОВ «Лендком Центр» в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від 

нормативної  грошової оцінки земельних ділянок. 

3. ТОВ «Лендком Центр»: 

- у місячний термін укласти відповідні договори оренди на земельні ділянки (невитребувані 

земельні частки (паї); 

- у двохмісячний термін провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме майно 

(земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України та подати до відділу 

земельних ресурсів Ємільчинської селищної ради Витяги з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.                                                                                                                                         

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

                                                                                                     

                         



 

 

 

Додаток 1 

до рішення 8 сесії VIII скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

15.09.2021 року № 1272  

 

 

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду терміном на 7 (сім) років                                      

ТОВ «Лендком Центр» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованих за межами населених пунктів Симонівського старостинського округу             

на території Ємільчинської селищної  ради Новоград-Волинського району 

Житомирської області 

 

№ 

п/п 

Старостинський  

округ  

Номер  

ділянки  

Площа 

земельної 

ділянки 

Кадастровий номер  

земельної ділянки 

Нормативна 

грошова 

оцінка      

(грн) 

 

 

Розмір 

орендної 

плати 

(%) 

 

1 Симонівський 203 3,1252 1821786600:02:000:0950 20414,63 12 

2 Симонівський 263 1,8642 1821786600:02:000:0956 20714,83 12 

3 Симонівський 275(2) 1,1314 1821786600:02:000:0922 13214,56 12 

4 Симонівський 361 1,5616 1821786600:02:000:0292 20176,11 12 

5 Симонівський 428 2,0619 1821786600:02:000:0967  12 

6 Симонівський 529 1,9861 1821786600:03:000:0180 20891,71 12 

7 Симонівський 536 1,9443 1821786600:03:000:0181 20536,47 12 

8 Симонівський 541 2,1833 1821786600:03:000:0182 22065,84 12 

Всього, га: 15,8580   138014,15  

 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про передачу земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв) в оренду  

ТОВ  «Лендком Центр» для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва  

на території Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

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. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

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 
Восьма сесія 

 

 VIІI скликання 

"15" вересня  2021 р.   смт Ємільчине № 1273 

 

Про припинення права оренди 

земельної ділянки та розірвання 

договору оренди землі, укладеного 

між Ємільчинською селищною 

радою та гр. Матяшем Сергієм 

Павловичем 

  

 

Розглянувши звернення гр. Матяша Сергія Павловича, жителя с. Куліші,                           

вул. Молодіжна, 2, щодо розірвання Договору оренди земельної ділянки в смт Ємільчине по 

вул. 1 Травня, 5, Договір оренди землі від 07.09.2020 року, Договір купівлі-продажу житлового 

будинку  від 21.12.2020 року, Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності від 21.12.2020 року, індексний номер витягу: 237969597 (на 

житловий будинок), беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав  на нерухоме 

майно про реєстрацію іншого речового права від 09.10.2020 року, індексний номер витягу: 

227526183 (на земельну ділянку площею 0,1190 га, кадастровий номер: 

1821755100:07:009:0216, цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ - 02.01), реєстраційний номер об`єкта 

нерухомого майна: 2189750418217,  номер запису про інше речове право: 28589819), 

керуючись статтями 12, 141 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду 

землі» та у відповідності до пункту 34 частини 1 статті 26, статті 33  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Припинити гр. Матяшу Сергію Павловичу право оренди земельної ділянки площею 

0,1190 га, кадастровий номер: 1821755100:07:009:0216, цільове призначення – для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд   (код КВЦПЗ - 02.01), 

яка знаходиться в  смт Ємільчине по вул. 1 Травня, 5,  в  зв’язку   з переходом права власності 

на житловий будинок, розташований на даній земельній ділянці, до іншої особи.  

2. Припинити дію Договору оренди землі, укладеного 07.09.2020 року між 

Ємільчинською селищною радою та гр. Матяшем Сергієм Павловичем. 

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 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди землі, 

укладеного між Ємільчинською селищною радою та гр. Матяшем Сергієм Павловичем». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

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. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

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 

 
Восьма сесія 

 

 VIІI скликання 

"15" вересня  2021 р.   смт Ємільчине № 1274 

 
Про затвердження Переліку договорів 
оренди земельних ділянок  

 

 

 

 Розглянувши звернення  громадян  та суб’єктів господарювання, рішення 2 сесії          

VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 18.12.2020 року № 103 «Про затвердження 

Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні                                       

ділянки  на території Ємільчинської селищної ради Житомирської області  на 2021 рік», 

відповідно до Податкового кодексу України, Законів України  «Про землеустрій»,  «Про 

оренду землі», керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного Кодексу України, 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. Затвердити Перелік договорів оренди земельних ділянок, укладених між 

Ємільчинською селищною радою та громадянами і суб’єктами господарювання, згідно 

додатку 1.  

2. Затвердити договірні умови договорів оренди земельних ділянок згідно додатку 1. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 
 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 



Додаток 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                 

до рішення  8  сесії VIII скликання 

Ємільчинської селищної ради від 

15.09.2021 року № 1274                         

Перелік 
договорів оренди земельних ділянок, укладених між Ємільчинською селищною радою 

та громадянам і  суб’єктам господарювання 

 
№ 

п/п 

Орендар Місцезнаходження                        

земельної ділянки                            

(адреса) 

Дата 

укладання                   

договору 

оренди землі 

Строк дії 

договору                   

оренди землі 

Площа 

земельної 

ділянки 

Цільове                                                 

призначення земельної                                

ділянки 

 Нормативна 

грошова  

оцінка землі    

(грн)  

Розмір 

орендної 

плати                 

(%) 

1 Камінська 

Людмила 

Володимирівна та 

Ніколайчук Тетяна 

Володимирівна 

с. Руденька,                                      

вул. Незалежності, 146 

(1821755103:02:003:0071) 

15.09.2021р. на 1 (один ) рік 0,2500 
Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

41 714,08 3 

2 Лящук Микола 

Степанович 

смт Ємільчине,                         

вул. Ватутіна, 38 

(1821755100:07:003:0123) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,0309 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

72 646,44 3 

 

  

3 Примак Олександр 

Васильович  

с. Мала Глумча,                         

вул. Лесі Українки, 33 

(1821783601:02:005:0052) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,2500 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

75 270,40 3 

 

  

4 Серпутько 

Анатолій 

Миколайович 

смт Ємільчине,                 

вул. Незалежності, 114 

(1821755100:07:001:0208) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,1500 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

72 209,97 3 

5 Шомко Єва 

Володимирівна 

с. Середи,                                

вул. Сербівська, 25 

(1821786401:05:003:0098) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,2500 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

108 803,62 3 

 

  

6 Самченко Галина 

Володимирівна 

с. Березники,                         

вул. Городницька, 10 

(1821780601:02:002:0012) 

  

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,2500 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

53 163,15 3 

 

  

7 Огороднік 

Катерина Адамівна 

смт Ємільчине,                         

вул. Олександра 

Довженка, 3 

(1821755100:07:004:0155) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,1500 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

41 818,74 3 

 

 

 



8 Пашковський 

Віталій 

Валентинович 

с. Вільшанка,                         

вул. Сонячна, 2 

(1821785802:10:005:0001) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,2500 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

31 087,50 3 

 

 

9 Ніколаєв  Валерій 

Миколайович  

смт Ємільчине,              

вул. 1 Травня, 65        

(1821755100:07:009:0154) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,1314 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

40 251,47 3 

10 ДП «Оптіма-770-

Центр» 

смт Ємільчине,                     

вул. 1 Травня, 58 Б                              

(1821755100:07:013:0005) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,3398 
Для будівництва і                              

обслуговування будівель 

торгівлі  

1 258 687,16 3 

 

 

 

11 АТ «Райффайзен 

Банк» 

смт Ємільчине,                      

вул. Соборна, 24  

(1821755100:07:009:0218) 

15.09.2021р. на 5 (п’ять ) 

років 

0,0207 
Для будівництва і                              

обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ 

96 010,74 12 

 

 

 

12 Раков Володимир 

Васильович 

с. Серби,                          

вул. Лесі Українки, 3 

(1821785801:02:002:0067) 

15.09.2021 р. на 1 (один) рік 0,2500 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

45 570,57 3 

13 Остапчук Оксана 

Олександрівна 

с. Мокляки,                    

вул. Ємільчинська, 11 

(1821783801:07:003:0029) 

15.09.2021 р. на 1 (один) рік 0,2500 Для будівництва і                              

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд  

35 222,66 3 

14 Ракс Тамара 

Миколаївна 

смт Ємільчине,                    

вул. Горького, 19 Г 

(1821755100:07:008:0137) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,0479 Для будівництва і                              

обслуговування будівель 

торгівлі  

211 373,12 3 

15 Ніцевич 

Володимир 

Йосипович 

смт Ємільчине,                 

вул. Миру, 4                              

(1821755100:07:020:0117) 

15.09.2021р. на 1 (один) рік 0,0060 Для будівництва і                              

обслуговування будівель 

торгівлі  

22 225,20 12 

 

 

16 Ситайло Сергій 

Васильович 

с. Підлуби,                      

вул. Шевченка, 4 а 

(1821784601:03:006:0053) 

15.09.2021 р. на 2 (два) роки 0,0612 Для будівництва і                              

обслуговування будівель 

торгівлі  

217 590,48 3 

17  Дибайло Олександр 

Валерійович  

с. Сергіївка, 

вул. Центральна, 52 

(1821786201:02:004:0013) 

15.09.2021 р. на 1 (один) рік 0,0199 Для будівництва і                              

обслуговування будівель 

торгівлі 

59 694,03 3 

18 Лугина Віктор 

Васильович 

с. Степанівка, 

вул. Рад, 113 

(1821786801:09:002:0094) 

15.09.2021 р. на 1 (один) рік 0,0192 Для будівництва і                              

обслуговування будівель 

торгівлі 

56 094,72 12 

 

 

 

Секретар ради 

 

 

 

Інна ОСТАПЧУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження Переліку договорів оренди земельних ділянок». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

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. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

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) 
 


	ВИРІШИЛА:

