
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Чотирнадцята сесія, 
перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"05" серпня 2022 р.   смт Ємільчине № 2243 
 
Про надання дозволу 
Ємільчинській селищній раді  
на розроблення технічної 
документації із землеустрою 
щодо інвентаризації  земельної 
ділянки в межах  смт Ємільчине 
для передачі в оренду ФОП 
Гнатенко Григорію Івановичу  

 

 
  

Розглянувши клопотання ФОП Гнатенко Григорія Івановича, жителя с. Підлуби,       
вул. Лесі Українки, 47, про надання дозволу на розроблення  землевпорядної документації на 
земельну ділянку площею 0,07 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ – 11.02), яка знаходиться в межах            
смт Ємільчине по вул. Миру, 69, для передачі в оренду,  керуючись  ст. 12, 93, 125, 126, 186 
ст. 25 Закону України «Про Землеустрій», розділом VII Прикінцевих Положень Закону 
України «Про Державний  земельний кадастр», 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 
 
В И Р І Ш И Л А:  
 
1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки площею 0,07 га, цільове призначення – 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ – 11.02), для 
передачі в оренду ФОП Гнатенко Григорію Івановичу. Земельна ділянка знаходиться  в 
межах смт Ємільчине по вул. Миру, 69, на території Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області. 
2. Визначити: 
2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки - Ємільчинську  селищну раду.  
2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 
документації із землеустрою – ФОП Гнатенко Григорія Івановича, жителя с. Підлуби,        
вул. Лесі Українки, 47.                           
3. ФОП Гнатенко Григорію Івановичу визначити ліцензовану організацію - розробника 
технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 



4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 
щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 
5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 
документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 
та затвердження сесії селищної ради. 
6. Термін дії даного рішення один рік. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
14 сесія, перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 
 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді  на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки в межах  смт 

Ємільчине для передачі в оренду ФОП Гнатенко Григорію Івановичу»                            
 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. відсутній 
Верещинська  Л.О. за 

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. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 
Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 
 

Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 
ПІДСУМОК 

8 19 - - 

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

 
 
 



 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
РІШЕННЯ 

Чотирнадцята сесія, 
перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"05" серпня 2022 р.   смт Ємільчине № 2244 
 
Про надання дозволу 
Ємільчинській селищній раді  
на розроблення технічної 
документації із землеустрою 
щодо інвентаризації  земельної 
ділянки в межах  смт Ємільчине 
для передачі в оренду ФОП 
Гнатенко Григорію Івановичу  

 

 
  

Розглянувши клопотання ФОП Гнатенко Григорія Івановича, жителя с. Підлуби,       
вул. Лесі Українки, 47, про надання дозволу на розроблення  землевпорядної документації на 
земельну ділянку площею 0,07 га, цільове призначення – для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ – 11.02), яка знаходиться в межах            
смт Ємільчине по вул. Миру, 69 б, для передачі в оренду,  керуючись  ст. 12, 93, 125, 126, 186 
ст. 25 Закону України «Про Землеустрій», розділом VII Прикінцевих Положень Закону 
України «Про Державний  земельний кадастр», 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 
 
В И Р І Ш И Л А:  
 
1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення з урахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, технічної документації із 
землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки площею 0,07 га, цільове призначення – 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ – 11.02), для 
передачі в оренду ФОП Гнатенко Григорію Івановичу. Земельна ділянка знаходиться  в 
межах смт Ємільчине по вул. Миру, 69 б на території Ємільчинської селищної ради 
Житомирської області. 
2. Визначити: 
2.1. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки - Ємільчинську  селищну раду.  
2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт по розробленню технічної 
документації із землеустрою – ФОП Гнатенко Григорія Івановича, жителя с. Підлуби,        
вул. Лесі Українки, 47.                           
3. ФОП Гнатенко Григорію Івановичу визначити ліцензовану організацію - розробника 
технічної документації із землеустрою для укладання відповідної угоди. 



4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 
щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 
5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 
документації із землеустрою відповідно до норм чинного законодавства та подати на розгляд 
та затвердження сесії селищної ради. 
6. Термін дії даного рішення один рік. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 
 
 
Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія, перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 
 
 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді  на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки в межах  смт 

Ємільчине для передачі в оренду ФОП Гнатенко Григорію Івановичу»                            
 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. відсутній 
Верещинська  Л.О. за 

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. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 
Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 
 

Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 
ПІДСУМОК 

8 19 - - 

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