
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ята сесія  VIII скликання 

  
"16" квітня 2021 р.   смт Ємільчине № 453 

                                                          

Про розгляд клопотання голови 

ЄСРОК «Агроенергетик»                   

Шелеста М.А. 

 

 

Розглянувши клопотання голови Ємільчинського сільськогосподарського ремонтно-

обслуговуючого кооперативу «Агроенергетик» Шелеста М.А., Витяг з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.01.2020 року, 

індексний номер витягу 198053600 (на земельну ділянку площею 0,7749 га, кадастровий 

номер  1821755100:07:017:0160, цільове призначення - для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ - 11.02),  керуючись ст. 12, 92, 93 

Земельного кодексу України,  відповідно до п. 34 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити голові ЄСРОК «Агроенергетик» щодо передачі у постійне користування 

земельної ділянки площею 0,7749 га (кадастровий номер  1821755100:07:017:0160, цільове 

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

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код КВЦПЗ - 

11.02), в смт Ємільчине, вул. Хмельова, 26, згідно ст. 92 Земельного кодексу України. 

2. Рекомендувати  голові ЄСРОК «Агроенергетик» Шелесту М.А. укласти з 

Ємільчинською селищною радою договір оренди земельної ділянки площею 0,7749 га. 

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 

5 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про розгляд клопотання голови ЄСРОК «Агроенергетик»  Шелеста М.А.». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. утримався 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. утримався 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. утримався 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 21 - 4 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 


