
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Дев`ята  сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"17" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1948 

 

Про затвердження інформаційних  

та технологічних карток  
 

 

     Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»,           

ч.1 ст. 8 Закону України «Про адміністративні картки», та враховуючи висновки постійної 

комісії селищної ради з питань містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології, 

сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг відділу 

земельних ресурсів Ємільчинської селищної  ради згідно з додатком до цього рішення. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та  екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



 
Додаток 

до рішення  9 сесії 8 скликання  

другого пленарного засідання  

Ємільчинської селищної ради 

від 17 грудня 2021 р. № 1948 

                                                                              
1.  00207 Інформаційна картка адміністративної послуги надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

послідуючого продажу 

2.   Технологічна картка адміністративної послуги надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого 

продажу 

3.  00199 Інформаційна картка адміністративної послуги надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування 

4.   Технологічна картка адміністративної послуги надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у користування 

5.  00210 Інформаційна картка адміністративної послуги надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

6.   Технологічна картка адміністративної послуги надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь 

7.  00198 Інформаційна картка адміністративної послуги надання згоди на передачу 

орендованої земельної ділянки в суборенду 

8.   Технологічна картка адміністративної послуги надання згоди на передачу 

орендованої земельної ділянки в суборенду 

9.  00213 Інформаційна картка адміністративної послуги надання права користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

10.   Технологічна картка адміністративної послуги надання права користування 

чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій) 

11.  00175 Інформаційна картка адміністративної послуги видача рішення про 

припинення права власності на земельну ділянку, права постійного 

користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, 

землекористувача 

12.   Технологічна картка адміністративної послуги видача рішення про припинення 

права власності на земельну ділянку, права постійного користування 

земельною ділянкою у разі добровільної відмови землевласника, 

землекористувача 

13.  00174 Інформаційна картка адміністративної послуги видача рішення про продаж 

земельних ділянок державної та комунальної власності 

14.   Технологічна картка адміністративної послуги видача рішення про продаж 

земельних ділянок державної та комунальної власності 

15.  00244 Інформаційна картка адміністративної послуги видача довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок 

16.   Технологічна картка адміністративної послуги видача довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок 

17.  00176 Інформаційна картка адміністративної послуги видача дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної 

приватизації 



18.   Технологічна картка адміністративної послуги видача дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у межах безоплатної 

приватизації 

19.  00217 Інформаційна картка адміністративної послуги затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення 

20.   Технологічна картка адміністративної послуги затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення 

21.  00180 Інформаційна картка адміністративної послуги затвердження технічної 

документації з бонітування ґрунтів 

22.   Технологічна картка адміністративної послуги затвердження технічної 

документації з бонітування ґрунтів 

23.  00179 Інформаційна картка адміністративної послуги затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах 

населених пунктів 

24.   Технологічна картка адміністративної послуги затвердження технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах 

населених пунктів 

25.  00182 Інформаційна картка адміністративної послуги затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

26.   Технологічна картка адміністративної послуги затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

27.  00192 Інформаційна картка адміністративної послуги припинення права оренди 

земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря 

28.   Технологічна картка адміністративної послуги припинення права оренди 

земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря 

29.  00208 Інформаційна картка адміністративної послуги продаж не на конкурентних 

засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій 

розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян 

та юридичних осіб 

30.   Технологічна картка адміністративної послуги продаж не на конкурентних 

засадах земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій 

розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян 

та юридичних осіб 

31.  00173 Інформаційна картка адміністративної послуги видача рішення про передачу у 

власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності 

32.   Технологічна картка адміністративної послуги видача рішення про передачу у 

власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що 

перебувають у комунальній власності 

33.  00178 Інформаційна картка адміністративної послуги надання згоди розпорядників 

земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок 

34.   Технологічна картка адміністративної послуги надання згоди розпорядників 

земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок 

35.  00189 Інформаційна картка адміністративної послуги поновлення (продовження) 

договору оренди землі 

36.   Технологічна картка адміністративної послуги поновлення (продовження) 

договору оренди землі 

37.  00204 Інформаційна картка адміністративної послуги внесення змін до договору 

оренди землі 



38.   Технологічна картка адміністративної послуги внесення змін до договору 

оренди землі 

39.  00212 Інформаційна картка адміністративної послуги встановлення обмеженого 

платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою 

(сервітуту) 

40.   Технологічна картка адміністративної послуги встановлення обмеженого 

платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою 

(сервітуту) 

41.  00214 Інформаційна картка адміністративної послуги затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

42.   Технологічна картка адміністративної послуги затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

43.  01293 Інформаційна картка адміністративної послуги внесення змін до рішення 

органу місцевого самоврядування з земельних питань 

44.   Технологічна картка адміністративної послуги внесення змін до рішення 

органу місцевого самоврядування з земельних питань 

45.  01328 Інформаційна картка адміністративної послуги видача довідки про те, що 

заявник не скористався правом власності на земельну ділянку на території 

селищної ради 

46.   Технологічна картка адміністративної послуги видача довідки про те, що 

заявник не скористався правом власності на земельну ділянку на території 

селищної ради 

47.  01479 Інформаційна картка адміністративної послуги видача довідки про те, що 

земельна ділянка не приватизована 

48.   Технологічна картка адміністративної послуги видача довідки про те, що 

земельна ділянка не приватизована 

49.  02032 Інформаційна картка адміністративної послуги надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

50.   Технологічна картка адміністративної послуги надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

51.  02082 Інформаційна картка адміністративної послуги надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

52.   Технологічна картка адміністративної послуги надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки 

53.  02089 Інформаційна картка адміністративної послуги затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

54.   Технологічна картка адміністративної послуги затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земель 

55.  02111 Інформаційна картка адміністративної послуги затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки 

56.   Технологічна картка адміністративної послуги затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки 

57.  02115 Інформаційна картка адміністративної послуги нкладання договору оренди 

землі, додаткової угоди про зміну сторони 

58.   Технологічна картка адміністративної послуги укладання договору оренди 

землі, додаткової угоди про зміну сторони 



59.  02146 Інформаційна картка адміністративної послуги надання дозволу на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із 

зміною її цільового призначення 

60.   Технологічна картка адміністративної послуги надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із зміною її цільового 

призначення 

 
 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 сесія, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про затвердження інформаційних  та технологічних карток». 

 

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 

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. відсутня 

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. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

4 23 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 


