
          
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

 Восьма сесія 

Перше пленарне засідання  

 VIII скликання 

15 вересня 2021 року   смт Ємільчине № 985 

 

Про внесення змін в рішення 

селищної ради від 12 лютого 2021 

року №218 «Про надання дозволу на 

розроблення детального плану 

території земельної ділянки площею 

28,90 га в смт Ємільчине по вул. 

Військова, Ємільчинського району 

Житомирської області» 

 

 

З метою розроблення містобудівної документації відповідно до вимог нормативних 

документів, відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пунктів 

34 та 42 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 16.11.2011 року №290 «Про затвердження Порядку розроблення 

містобудівної документації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20.12.2011 

року за №1468/20206,  селищна рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни в рішення селищної ради від 12 лютого 2021 року №218 «Про надання дозволу 

на розроблення детального плану території земельної ділянки площею 28,90 га в смт 

Ємільчине по вул. Військова, Ємільчинського району Житомирської області», а саме: пункт 1 

викласти в такій редакції: 

 

«1. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення детального плану території 

земельної ділянки площею 28,90 га, кадастровий номер: 1821755100:07:013:0114, в смт 

Ємільчине по вул. Військовій щодо можливості розміщення зони загального відпочинку 

(скверу), ринку та інших комерційних об’єктів обслуговування населення, житлового 

багатоквартирного будинку, а також проведення інженерної підготовки території, 

благоустрою існуючої території, визначення охоронних  та санітарно-захисних зон від 

існуючих об’єктів, реконструкції й упорядкування існуючої забудови змішаного типу». 
 

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

питань  містобудування,  будівництва,  земельних  відносин  та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про внесення змін в рішення селищної ради від 12 лютого 2021 року №218 «Про надання 

дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки площею 28,90 га в смт 

Ємільчине по вул. Військова, Ємільчинського району Житомирської області»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

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. 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. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

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) 
 

 

 

 

 

 


