
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого 2021 р.   смт Ємільчине № 269 

 

Про розірвання договорів оренди землі 

(невитребуваних земельних часток (паїв), 

укладених між Ємільчинською районною 

державною адміністрацією та                             

ТОВ «Сергіївка Агро» 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Сергіївка Агро» Семенко А.С. про 

розірвання договорів оренди землі (невитребуваних земельних часток (паїв), укладених між 

Ємільчинською районною державною адміністрацією та ТОВ «Сергіївка Агро» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва,  за згодою сторін, керуючись ст. 12, 93, 124, 

141 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України 

«Про порядок виділення в натурі  (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розірвати договора оренди землі,  укладені між Ємільчинською районною державною 

адміністрацією та ТОВ «Сергіївка Агро», на невитребувані земельні частки (паї), які 

розташовані за межами населених пунктів на території Ємільчинської селищної ради  

Ємільчинського району Житомирської області, за згодою сторін, в тому числі: 

1.1.  договір від 10.10.2018 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 06.02.2019 року, номер запису про інше речове право 30223466, на земельну 

ділянку площею 0,9902 га (кадастровий номер 1821783700:06:000:0102), на території 

Медведівського старостинського округу; 

1.2.   договір від 10.10.2018 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 14.02.2019 року, номер запису про інше речове право 31219640, на земельну 

ділянку площею 2,6300 га (кадастровий номер 1821786200:05:000:0264), на території 

Сергіївського старостинського округу. 

2. ТОВ «Сергіївка Агро» у відповідності до вимог чинного законодавства України: 

2.1.  розрахуватися по сплаті орендної плати за період користування земельними ділянками; 

2.2. в місячний термін укласти з Ємільчинською селищною радою угоду про припинення 

права оренди невитребуваних земельних часток (паїв) за згодою сторін; 

2.3. провести реєстрацію припинення права оренди невитребуваних земельних часток (паїв) 

відповідно до діючого законодавства. 

3. 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 розірвання договорів оренди землі (невитребуваних земельних часток (паїв),   

укладених між Ємільчинською районною державною адміністрацією та                               

ТОВ «Сергіївка Агро»». 

 

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 № 270 

 

Про розірвання договорів оренди землі 

(невитребуваних земельних часток (паїв), 

укладених між Ємільчинською районною 

державною адміністрацією та                      

ТОВ «Сімаківка Агро» 

 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Сімаківка Агро» Семенко А.С. про розірвання 

договорів оренди землі (невитребуваних земельних часток (паїв), укладених між 

Ємільчинською районною державною адміністрацією та ТОВ «Сімаківка Агро» для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, за згодою сторін,  керуючись ст. 12, 93, 124, 

141 Земельного Кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Законом України 

«Про порядок виділення в натурі  (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв)», відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розірвати договора оренди землі, укладені між Ємільчинською районною державною 

адміністрацією та ТОВ «Сімаківка Агро», на невитребувані земельні частки (паї), які 

розташовані за межами населених пунктів Степанівського старостинського округу на 

території Ємільчинської селищної ради  Ємільчинського району Житомирської області, за 

згодою сторін, в тому числі: 

1.1  договір від 01.10.2018 року, зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 14.02.2019 року, номер запису про інше речове право 30418023, на земельну 

ділянку площею 3,0076 га (кадастровий номер 1821786800:10:000:0287). 

2. ТОВ «Сімаківка Агро» у відповідності до вимог чинного законодавства України: 

2.1 розрахуватися по сплаті орендної плати за період користування земельними ділянками; 

2.2 в місячний термін укласти з Ємільчинською селищною радою угоду про припинення права 

оренди невитребуваних земельних часток (паїв) за згодою сторін; 

2.3 провести реєстрацію припинення права оренди невитребуваних земельних часток (паїв) 

відповідно до діючого законодавства. 

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 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про розірвання договорів оренди землі (невитребуваних земельних часток (паїв),         

укладених між Ємільчинською районною державною адміністрацією та                                       

ТОВ «Сімаківка Агро». 

 

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 № 271 

 

Про передачу земель в оренду                                      

гр. Мизину Олексію Анатолійовичу для  

розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, 

та затвердження умов договору  оренди 

 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Мизина Олексія Анатолійовича, жителя м. Київ,                           

вул. Бориспільська, 49 кв. 191, про передачу в оренду земельної ділянки для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться  по вул. Колгоспна, 11 Д, в                              

с. Непізнаничі (для розміщення пилорами), Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі 

ангару від 11.11.2009 року, керуючись ст.12, 93, 124, 125, 126  Земельного кодексу України,            

відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сесія селищної ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати в оренду  терміном на 5 (п’ять) років  гр. Мизину Олексію Анатолійовичу 

земельну ділянку із земель промисловості  с. Непізнаничі площею 0,3400 га, в т.ч.:  0,3400 га 

- для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер 

1821782204:07:002:0006). Земельна ділянка знаходиться в с. Непізнаничі по                                    

вул. Колгоспна, 11 Д (пилорама). 

2. Затвердити  договірні умови договору оренди вищевказаної земельної ділянки.  

3. Встановити  орендну плату за використання земельної ділянки гр. Мизину Олексію 

Анатолійовичу  в розмірі 3  % від  нормативної грошової оцінки  земельної  ділянки:  

 

за рік : 6 859,50 грн. (шість тисяч вісімсот п’ятдесят дев`ять  грн. 50 коп.); 

в місяць: 571,63 грн. (п’ятсот сімдесят одна грн. 63 коп.).  

 

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 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про передачу земель в оренду  гр. Мизину Олексію Анатолійовичу для  розміщення                     

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, та затвердження умов                         

договору  оренди». 

 

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 № 272 

 

Про передачу земель в оренду                                      

гр. Боровику  Григорію Валентиновичу 

для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови та 

затвердження умов договору  оренди 

 

 

 

 Розглянувши звернення гр. Боровика Григорія Валентиновича, жителя   с. Миколаївка, 

вул. Перемоги, 20, про передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови, яка знаходиться в межах                                          

с. Миколаївка, керуючись ст. 12, 93, 124, 125, 126  Земельного кодексу України, відповідно до 

п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

селищної ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати в оренду  терміном на 1 (один) рік  гр. Боровику  Григорію Валентиновичу 

земельну ділянку із земель громадської забудови  с. Миколаївка площею 0,0614 га, в т.ч.:  

0,0614 га - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

(кадастровий номер 1821784200:05:001:0017). Земельна ділянка знаходиться в с. Миколаївка. 

2. Затвердити  договірні умови договору оренди вищевказаної земельної ділянки.  

3. Встановити  орендну плату за використання земельної ділянки гр. Боровику  Григорію 

Валентиновичу  в розмірі 12 % від  нормативної грошової оцінки  земельної  ділянки:  

 

за рік :  4039,87  грн. (чотири тисячі тридцять дев`ять  грн. 87 коп.); 

в місяць: 336,66  грн. (триста тридцять шість грн. 66 коп.).  

 

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 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про передачу земель в оренду  гр. Боровику  Григорію Валентиновичу для                          

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови та                           

затвердження умов договору  оренди». 

 

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 № 273 

 
Про затвердження Переліку договорів 
оренди земельних ділянок  

 

 

 

 Розглянувши звернення  громадян  та суб’єктів господарювання, рішення 2 сесії          

VIІI скликання Ємільчинської селищної ради від 18.12.2020 року № 103 «Про затвердження 

Положення про порядок встановлення розмірів орендної плати за земельні                                       

ділянки  на території Ємільчинської селищної ради Житомирської області  на 2021 рік», 

беручи до уваги протокол № 8 від 10.022021 року засідання комісії з розгляду звернень щодо 

надання в оренду земельних ділянок фізичним та юридичним особам, відповідно до 

Податкового кодексу України, Законів України  «Про землеустрій»,  «Про оренду землі», 

керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного Кодексу України, 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 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік договорів оренди земельних ділянок, укладених між 

Ємільчинською селищною радою та громадянами і суб’єктами господарювання, згідно 

додатку №1.  

2. Затвердити договірні умови договорів оренди земельних ділянок згідно додатку №1. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 
 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



Додаток 

№1                                                                                                                                                                                                                                                                                 

до рішення  4  сесії VIII скликання 

Ємільчинської селищної ради від 

12.02.2021 року № 273 

 

Перелік 

договорів оренди земельних ділянок, укладених між Ємільчинською селищною радою  

та громадянам і  суб’єктам господарювання 

 

№ 

п/п 

Орендар Місцезнаходження  

земельної ділянки 

(адреса) 

Дата укладання 

договору 

оренди землі 

Строк дії договору 

оренди землі 

Площа 

земельної

ділянки, 

га 

Цільове 

призначення земельної  

ділянки 

Нормативна 

грошова 

оцінка землі 

(грн) 

Розмір 

орендної 

плати 

(%) 

1 2 3 4 

 

5 6 7 8 9 

1 Гордієнко Наталія 

Юріївна 

с. Великий Яблунець, 

вул. Кемського Сергія, 87  

(1821782201:03:005:0024)                                      

15.02.2021 р.  На 1 (один) рік 

 

0,2500 Для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

78 674,94 3 

2 Волощук Віктор 

Леонідович 

с. Степанівка, вул. Рад, 73 

(1821786801:09:003:0022) 

04.01.2021 р. На 1 (один) рік 

 

0,0153 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

торгівлі  

32 518,62 12 

3 ФОП Омельченко 

Олег Олександрович 

с. Середи,                             

вул. Сербівська, 78 А  

(1821786401:05:001:0045) 

15.02.2021 р. На 5 (п’ять) років 

 

0,0052 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

торгівлі 

16 637,92 12 

 

 

 

4 ФОП  Мовчан Віталій 

Васильович 

смт Ємільчине,                

вул. Ватутіна,4                              

(1821755100:07:005:0091) 

04.01.2021 р. На 1 (один) рік 

 

0,1569 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

торгівлі 

581 157,60 3 

5 СТзОВ «Світанок» с. Андрієвичі,                      

вул. Орловщина, 28   

 

04.01.2021 р. На 1 (один) рік 

 

0,0160 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (землі під 

господарськими будівлями і 

дворами) 

18 944,0 5 

 

 

 

6 СТзОВ «Світанок» с. Андрієвичі,                      

вул. Орловщина, 28   

04.01.2021 р. На 1 (один) рік 

 

0,0870 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

103 008,0 5 

 



 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 виробництва (землі під 

господарськими будівлями і 

дворами) 

 

7 СТзОВ «Світанок» с. Андрієвичі,                      

вул. Орловщина, 28  

 

04.01.2021 р. На 1 (один) рік 

 

0,2165 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (землі під 

господарськими будівлями і 

дворами) 

256 336,0 5 

 

 

 

8  ФОП Піка  Ольга 

Олександрівна 

с. Миколаївка,                 

вул. Шевченка 

(1821784201:05:002:0003) 

15.02.2021р. На 5 (п'ять) років 0,0097 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

торгівлі 

24 359,61 12 

 

 

9 ФОП Остапчук 

Світлана Миколаївна 

смт Ємільчине, 

вул. Соборна, 2 

04.01.2021 р. На 1 (один) рік 

 

0,03 Для будівництва і 

обслуговування інших 

будівель громадської 

забудови 

63 543,00 12 

10 Жабровець Валентина 

Анатоліївна 

смт Ємільчине, 

вул. Незалежності, 58 а 

(1821755100:07:020:0096) 

04.01.2021 р. На 1 (один) рік 

 

0,2396 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

торгівлі 

887 526,32 3 

11 ТОВ «Акріс Агро 

Груп» 

За межами населених 

пунктів Березниківського 

старостинського округу  

(1821780600:03:000:0324) 

15.02.2021р. На 7 (сім) років 1,1711 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва (невитребувана 

частка (пай) 

10 910,60 12 

12 ФОП Саух Сергій 

Олександрович 

с. Малий Яблунець 15.02.2021р. На 1 (один) рік 

 

0,0200 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

торгівлі 

46 935,73 3 

13 ФОП Гнатенко 

Володимир 

Григорович 

смт Ємільчине,                                    

вул. Миру, 69 

15.02.2021р. На 1 (один) рік 

 

0,0700 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних 

будівель та споруд 

підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої 

промисловості 

172 634,0 3 

14 ФОП Дорош Тетяна 

Андріївна 

с. Миколаївка, 

вул. Шевченка, 43 Б 

15.02.2021р. На 1 (один) рік 

 

0,0126 Для будівництва і 

обслуговування будівель 

торгівлі 

31 642,38 12 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження Переліку договорів оренди земельних ділянок». 

 

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 № 274 

 

Про передачу земельних ділянок 

(невитребуваних земельних часток 

(паїв)       в оренду ТОВ  «Акріс Агро 

Груп для ведення товарного  

сільськогосподарського 

виробництва на території 

Ємільчинської селищної ради 

  

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Акріс Агро Груп» Рудь С.Є. про передачу в 

оренду земельних ділянок (невитребуваних часток (паїв) на території Ємільчинської селищної 

ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, керуючись ст. 12, 93, 124, 

126, 186  Земельного кодексу  України, Законом України «Про оренду землі», відповідно до п. 

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

селищної ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Передати в оренду ТОВ «Акріс Агро Груп» земельні ділянки (невитребувані частки 

(паї) загальною площею 6,6278 га терміном на 7 (сім) років, але не довше, ніж до часу 

реєстрації права власності на земельні ділянки спадкоємцями, для  ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих за межами населених пунктів на 

території Ємільчинської селищної ради (згідно додатку № 1). 

2. Встановити орендну плату за використання земельних ділянок (невитребуваних часток 

(паїв) ТОВ «Акріс Агро Груп» в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної  грошової 

оцінки земельних ділянок. 

3. ТОВ «Акріс Агро Груп»: 

- у місячний термін укласти відповідні договори оренди на земельні ділянки (невитребувані 

частки (паї); 

- у двохмісячний термін провести  державну реєстрацію речового права на нерухоме майно 

(земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України та подати до відділу 

земельних ресурсів Ємільчинської селищної ради Витяги з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.                                                                                                                                         

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

                                                                                                     

                                 

 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення 04 сесії VIII скликання 

Ємільчинської селищної ради від  

12.02.2021 року № 274 

 

Перелік  

земельних ділянок, які передаються в оренду терміном на 7 (сім) років                                      

ТОВ «Акріс Агро Груп» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

розташованих за межами населених пунктів  на території Ємільчинської селищної       

ради Ємільчинського району Житомирської області 

 

№ 

п/п 

Назва 

старостинського 

округу 

Кадастровий номер 

Площа 

земельної 

ділянки 

(га) 

Нормативна 

грошова  

оцінка 

Розмір 

орендно

ї плати 

(%) 

Угіддя 

1 Медведівський 1821783700:06:000:0102 0,9902 3 928,09 12 рілля 

2 Сергіївський 1821786200:05:000:0264 2,6300 28 863,17 12 рілля 

   3 Степанівський 1821786800:10:000:0287 3,0076 37 172,36 12 рілля 

Всього 6,6278 га 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про передачу земельних ділянок (невитребуваних земельних часток (паїв)  в оренду               

ТОВ  «Акріс Агро Груп для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва                    

на території 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) 

 

 

 

 


	ВИРІШИЛА:

