
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 177 

 

Про затвердження «Технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Степанівка 

Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району 

Житомирської області» 

 

 

Розглянувши розроблену Житомирською філією державного підприємства «Науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» «Технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель села Степанівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області», рішення першого пленарного засідання першої сесії VIІ 

скликання Ємільчинської селищної ради від 14.11.2017 року №11 «Про припинення 

діяльності сільських рад, що входять до складу Ємільчинської об’єднаної територіальної 

громади»,  керуючись ст. 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 9 Закону  

України «Про державну експертизу землевпорядної документації», у відповідності до статті 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  технічну документацію «Технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земель села Степанівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області» на загальну площу 279,9000 га. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 17 сесії VI скликання  Степанівської 

сільської ради від 29.05.2013 року «Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Степанівської сільської ради».  

3. Дане рішення набуває чинності з 01.02.2021 року. 

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 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель                 

села Степанівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району                            

Житомирської області». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 178 

 

Про затвердження «Технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Королівка 

Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району 

Житомирської області» 

 

 

Розглянувши розроблену Житомирською філією державного підприємства «Науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» «Технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель села Королівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області», рішення першого пленарного засідання першої сесії VIІ 

скликання Ємільчинської селищної ради від 14.11.2017 року №11 «Про припинення 

діяльності сільських рад, що входять до складу Ємільчинської об’єднаної територіальної 

громади»,  керуючись ст. 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 9 Закону  

України «Про державну експертизу землевпорядної документації», у відповідності до статті 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  технічну документацію «Технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земель села Королівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області» на загальну площу 177,1000 га. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 17 сесії VI скликання  Степанівської 

сільської ради від 29.05.2013 року «Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Степанівської сільської ради».  

3. Дане рішення набуває чинності з 01.02.2021 року. 

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 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель                    

села Королівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району                         

Житомирської області». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 

 

 



 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 179 

 

Про затвердження «Технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Ганнівка 

Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району 

Житомирської області» 

 

 

Розглянувши розроблену Житомирською філією державного підприємства «Науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» «Технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель села Ганнівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області», рішення першого пленарного засідання першої сесії VIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від 14.11.2017 року №11 «Про припинення діяльності 

сільських рад, що входять до складу Ємільчинської об’єднаної територіальної громади»,  

керуючись ст. 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 9 Закону  України «Про 

державну експертизу землевпорядної документації», у відповідності до статті 33 Закону 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  технічну документацію «Технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земель села Ганнівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області» на загальну площу 46,9000 га. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 17 сесії VI скликання  Степанівської 

сільської ради від 29.05.2013 року «Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Степанівської сільської ради».  

3. Дане рішення набуває чинності з 01.02.2021 року. 

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 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель                

села Ганнівка Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району                           

Житомирської області». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Третя сесія 

 

 VIІI скликання 

"26" січня 2021 р.   смт Ємільчине № 180 

 

Про затвердження «Технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки земель села Лебідь 

Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району 

Житомирської області» 

 

 

Розглянувши розроблену Житомирською філією державного підприємства «Науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» «Технічну документацію з нормативної 

грошової оцінки земель села Лебідь Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області», рішення першого пленарного засідання першої сесії VIІ скликання 

Ємільчинської селищної ради від 14.11.2017 року №11 «Про припинення діяльності 

сільських рад, що входять до складу Ємільчинської об’єднаної територіальної громади»,  

керуючись ст. 15, 18, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 9 Закону  України «Про 

державну експертизу землевпорядної документації», у відповідності до статті 33 Закону 

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

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити  технічну документацію «Технічна документація з нормативної грошової 

оцінки земель села Лебідь Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області» на загальну площу 42,8000 га. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення 17 сесії VI скликання  Степанівської 

сільської ради від 29.05.2013 року «Про затвердження технічної документації по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Степанівської сільської ради».  

3. Дане рішення набуває чинності з 01.02.2021 року. 

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 

3 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження «Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель                  

села Лебідь Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району                                  

Житомирської області». 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Сорока В.І. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 


