
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №958 

 

Про виключення земельних ділянок 

із Переліку земельних ділянок, 

призначених для продажу права 

оренди на них на земельних торгах у 

формі аукціону окремими лотами 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів Ємільчинської 

селищної ради Ковальчука Б.М. про необхідність  виключення  земельних ділянок з Переліку 

земельних ділянок, призначених для продажу права оренди на них на земельних торгах у 

формі аукціону окремими лотами, для подальшого їх поділу та передачі новостворених 

земельних ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства, керуючись ст. 12, 33, 78, 81, 116, 118, 121, 122, 125, 126 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. Виключити  з Переліку земельних ділянок, призначених для продажу права оренди на 

них на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами, земельні ділянки, вказані в 

додатку 1 до даного рішення. 

2. 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 7 сесії VIIІ скликання                 

Ємільчинської селищної ради 

від  16.07.2021 року № 958 

 

 

ПЕРЕЛІК 

земельних ділянок, які виключені з Переліку земельних ділянок,  

призначених для продажу права оренди на них                                              

 на земельних торгах  у формі аукціону окремими лотами 

 

 
№ 

п/п 
Місце                       

розташування              

земельної ділянки 

(старостинський округ) 

Кадастровий  номер Площа,                  

га 

Цільове  

призначення                

земельної  

ділянки (код 

КВЦПЗ) 

Рішення Ємільчинської 

селищної           ради про 

включення  земельної 

ділянки до Переліку 

1 Ємільчинська селищна 

рада 

1821755100:11:000:0026 35,7221 Землі запасу 

(код 16.00) 

п. 3 додатку 1 до рішення    

25 сесія VII скликання  від 

31.07.2020 року №1909 

    ВСЬОГО: 35,7221     

 

 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про виключення земельних ділянок із Переліку земельних ділянок, призначених для 

продажу права оренди на них на земельних торгах у формі аукціону окремими лотами». 

 

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) 

 


