
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 267 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної 

ділянки в межах  смт Ємільчине по  

вул. Івана Франка, 6, для передачі в 

комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розробки  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 1,1000 га, яка 

знаходиться в межах смт Ємільчине по вул. Івана Франка, 6, для послідуючої передачі в 

комунальну власність Ємільчинської селищної ради,   керуючись ст. 12, 125, 126 

Земельного Кодексу України,  ст. 57 Закону України «Про Землеустрій», розділом VII 

Прикінцевих Положень  Закону України «Про Державний  земельний кадастр», у 

відповідності  ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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 орієнтовною площею 1,1000 га, 

цільове призначення – землі запасу (код КВЦПЗ – 16.00), для передачі в комунальну 

власність Ємільчинської селищної ради. Земельна ділянка знаходиться  в межах                        

смт Ємільчине по вул. Івана Франка, 6,  на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області.  

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3.   Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити: 

- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки в суб’єктів господарювання,  що є  виконавцями робіт із 

землеустрою згідно із законодавством; 



- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

5.  Термін дії даного рішення 6 місяців. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія 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 по  вул. Івана Франка, 6, для передачі в комунальну власність 

Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

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. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

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 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого  2021 р.   смт Ємільчине № 268 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки із 

земель колективної власності бувшого 

ПКСП «Межиріччя» за межами                        

смт Ємільчине для передачі в 

комунальну власність Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  розробки  технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації  земельної ділянки орієнтовною площею 13,50 га із 

земель колективної власності бувшого ПКСП «Межиріччя», яка знаходиться за межами         

смт Ємільчине, для послідуючої передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної 

ради,   керуючись ст. 12, 125, 126, пунктом 21 розділу Х Перехідних положень Земельного 

Кодексу України,  ст. 57 Закону України «Про Землеустрій», розділом VII Прикінцевих 

Положень  Закону України «Про Державний  земельний кадастр», у відповідності  ст. 33 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 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 орієнтовною площею 13,50 га із 

земель колективної власності бувшого ПКСП «Межиріччя», цільове призначення – землі 

запасу (код КВЦПЗ – 16.00), для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної 

ради. Земельна ділянка знаходиться  за межами смт Ємільчине на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського району Житомирської області.  

2. Замовником  технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельної 

ділянки  визначити Ємільчинську  селищну раду.  

3.   Уповноважити Ємільчинського селищного голову Волощука С.В. визначити 

ліцензовану організацію - розробника технічної документації із землеустрою  та укласти 

угоду щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 

4.  Ємільчинській селищній раді  забезпечити: 

- укладання угоди щодо розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації  земельної ділянки в суб’єктів господарювання,  що є  виконавцями робіт із 

землеустрою згідно із законодавством; 



- розроблену технічну документацію із землеустрою погодити відповідно до норм  

чинного законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

5.  Термін дії даного рішення 6 місяців. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель                    

колективної власності бувшого ПКСП «Межиріччя» за межами  смт Ємільчине                         

для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

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. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

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 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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