
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія  VIII скликання 

 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №957 

                                                                     

Про погодження користування 

Громадською організацією 

«Мисливсько–рибальський клуб 

«Березники» мисливських угідь за 

межами населених пунктів 

Березниківського старостинського 

округу на території Ємільчинської 

селищної ради Ємільчинського 

району Житомирської області   

 

 

Розглянувши лист  керівника Громадської організації «Мисливсько–рибальського 

клубу «Березники» Примака Анатолія, у відповідності до розпорядження КМУ від 

31.01.2018 року № 60-р та ст. 22 Закону України «Про мисливське господарство та 

полювання», відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія селищної ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити користування Громадською організацією «Мисливсько–рибальський клуб 

«Березники» мисливськими угіддями, які знаходяться за межами населених  пунктів 

Березниківського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області, загальною площею 1036,6057 га, а саме: 

- землі сільськогосподарського призначення (землі запасу Ємільчинської селищної 

ради) – 216,7927 га; 

- відкриті заболочені землі – 414,0965 га; 

- відкриті землі без рослинного покриву та ставки – 121,90 га; 

- невитребувані та неуспадковані земельні частки (паї) (на термін дії договорів оренди, 

заключених між Ємільчинською селищною радою та сільськогосподарськими 

підприємтсвами) – 283,8165 га. 

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 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про погодження користування Громадською організацією «Мисливсько–рибальський                 

клуб «Березники» мисливських угідь за межами населених пунктів Березниківського 

старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради                                    

Ємільчинського району Житомирської області». 

 

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. за 

Верещинська  Л.О. за 

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. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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


