
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія 

Друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

"22" жовтня  2021 р.   смт Ємільчине № 1471 

 

Про  депутатське звернення  до Головного 

управління Держгеокадастру у Житомирській 

області, Головного управління Національної 

поліції в Житомирській області на предмет  

самовільного зайняття земельної ділянки 

комунальної власності Ємільчинської  

селищної ради, яка знаходиться за межами  

населених пунктів Кулішівського  

старостинського  округу на території  

Ємільчинської селищної ради  Новоград – 

Волинського району Житомирської  

області 
 

       Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

селищна  рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернення депутатів селищної ради до Головного управління 

Держгеокадастру у Житомирській області,  Головного управління Національної  поліції в 

Житомирській області на предмет самовільного зайняття земельної ділянки комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради, яка знаходиться за межами населених пунктів 

Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради Новоград- 

Волинського району Житомирської області (додається). 

 

2. Доручити Ємільчинському селищному голові підписати звернення.  

 

3. Надіслати звернення до  Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області,  

Головного управління Національної  поліції в Житомирській області на предмет самовільного 

зайняття земельної ділянки комунальної власності Ємільчинської селищної ради, яка 

знаходиться за межами населених пунктів Кулішівського старостинського округу на території 

Ємільчинської селищної ради Новоград- Волинського району Житомирської області. 

 

 

 

Селищний голова                                                                                  Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



 

Додаток до 

рішення  8 сесії, другого пленарного 

засідання селищної ради VІІІ 

скликання від 22.10.2021 року № 1471 

 

Головному управлінню 

Держгеокадастру у Житомирській 

області 

 

Головному управлінню  

Національної поліції в 

Житомирській області 

 
                                                                                               

 

Звернення 

депутатів Ємільчинської  селищної ради до Головного управління Держгеокадастру у 

Житомирській області, до Головного управління Національної  поліції в Житомирській 

області на предмет самовільного зайняття земельної ділянки комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради, яка знаходиться за межами населених пунктів 

Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград- Волинського району Житомирської області. 

 

 

      Плата за користування земельними ділянками комунальної власності є важливою часткою 

доходів бюджету Ємільчинської селищної ради. 

     Фахівці селищної ради постійно відслідковують стан використання земель комунальної 

власності та здійснення плати за це. 

     У серпні 2021 року було виявлено посіви соняшника на частині земельної ділянки 

кадастровий номер 1821783400:10:000:0239, орієнтовною площею 6 га. Було підготовлено і 

направлено листи з цього приводу  до Головного управляння державної податкової служби у 

Житомирській області, до головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, до 

відділу БКОЗ Управління СБ України в Житомирській області. 

      На жаль, осіб, які самовільно зайняли комунальну земельну ділянку не було встановлено. 

      Просимо вжити заходів, які є у компетенції правоохоронних органів, для встановлення 

осіб, які самовільно зайняли земельну ділянку комунальної власності кадастровий номер 

1821783400:10:000:0239 та про результати поінформувати Ємільчинську селищну раду. 

 

 За дорученням депутатів  

 

Ємільчинський селищний голова                                                       Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

 

« Про депутатське звернення на предмет самовільного зайняття земельної ділянки 

комунальної власності Ємільчинської селищної ради, яка знаходиться за межами населених 

пунктів Кулішівського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Новоград- Волинського району Житомирської області» 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 


