
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шоста сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 849 

                                                    

Про розгляд клопотання   

ТОВ «Акріс Агро Груп»                   

 

 

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

затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі в оренду без зміни цільового призначення 

(неуспадковані паї) загальною площею 42,8342 га  ТОВ «Акріс Агро Груп», для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами с. Березники на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області», 

керуючись ст. 12, 791 Земельного кодексу України,  відповідно до статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити директору ТОВ «Акріс Агро Груп» в розгляді клопотання про 

затвердження «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) для передачі в оренду без зміни цільового призначення 

(неуспадковані паї) загальною площею 42,8342 га  ТОВ «Акріс Агро Груп», для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані за межами с. Березники на 

території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району Житомирської області» у 

зв’язку з наявними відомостями в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно  

інформації про реєстрацію права користування на дані земельні ділянки за іншим суб’єктом 

господарювання. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про розгляд клопотання   ТОВ «Акріс Агро Груп». 

 

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. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

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. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 


