
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Десята сесія  VIІI скликання 

"04" лютого 2022 р.   смт Ємільчине № 2101 

 

Про затвердження технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки, яка перебуває 

в оренді гр. Іващука Анатолія 

Андрійовича для рибогосподарських 

потреб, на території Ємільчинської 

селищної ради Новоград-Волинського 

району Житомирської області (в межах     

с. Симони) 

 

  

Розглянувши звернення гр. Іващука Анатолія Андрійовича, жителя с. Тетерівка,     

вул. Річна, 33, «Технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

яка перебуває в оренді гр. Іващука Анатолія Андрійовича, загальною площею 17,9998 га 

для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ - 10.07) на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області (в межах населеного пункту)», 

керуючись ст. 12, 93, 123, 124, 125, 126  Земельного кодексу  України, ст. 23 Закону України 

«Про оцінку земель», Законом України «Про оренду землі», відповідно до п. 34 частини 

першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної 

ради 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, яка перебуває в оренді громадянина Іващука Анатолія Андрійовича,  загальною 

площею 17,9998 га, цільове призначення - для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ - 

10.07), кадастровий номер 1821786600:01:002:0018,  на території Ємільчинської селищної 

ради Новоград-Волинського району Житомирської області (в межах населеного пункту        

с. Симони). 

2. Затвердити нормативну грошову оцінку вищевказаної земельної ділянки у розмірі 

342 382,28 грн. (ттриста сорок дві тисячі триста вісімдесят дві гривні 28 копійок) у 

розрахунку  на 1 м2 земельної ділянки – 1,90 грн.  (одна гривня 90 копійок) на підставі 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки (дата оцінки 

10.12.2021 року). 

3. Гр. Іващуку Анатолію Андрійовичу у відповідності до чинного законодавства 

України заключити з Ємільчинською селищною радою Додаткову угоду до Договору 

оренди земельної ділянки водного фонду від 30.04.2009 року, укладеного між 

Симонівською сільською радою та громадянином Іващуком Анатолієм Андрійовичем. 

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 

10 сесія Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки              

земельної ділянки, яка перебуває в оренді гр. Іващука Анатолія Андрійовича                 

для рибогосподарських потреб, на території Ємільчинської селищної ради     

Новоград-Волинського району Житомирської області (в межах с. Симони)». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

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. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

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. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутній 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 


