
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
П'ятнадцята сесія  VIІI скликання 

"25" листопада 2022 р.   смт Ємільчине № 2317 

 

Про надання дозволу Ємільчинській 

селищній раді на розроблення 

технічної документації  з нормативної 

грошової оцінки земель за межами 

населеного пункту с. Симони 

Ємільчинської селищної ради 

Новоград-Волинського району 

Житомирської області 

 

 

 

 Розглянувши клопотання виконавчого директора ТОВ «Кам’яне Сузір’я» 

Позднякова А.О., про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 10,7999 га, кадастровий номер 

1821786600:02:000:0043, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 

надрами (код КВЦПЗ - 11.01), яка знаходиться за межами населеного пункту  с. Симони на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області, керуючись ст. 201 Земельного кодексу України, Податковим кодексом України, 

Законом України "Про оцінку земель", 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. Надати дозвіл Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації    

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 10,7999 га, кадастровий номер 

1821786600:02:000:0043, цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням 

надрами (код КВЦПЗ - 11.01), яка знаходиться за межами населеного пункту  с. Симони на 

території Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки - Ємільчинську  селищну раду.  

2.2. Відповідальними за розроблення та фінансування робіт з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки –  ТОВ «Кам'яне Сузір'я».                          

3. ТОВ «Кам'яне Сузір'я» визначити ліцензовану організацію - розробника технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для укладання відповідної 

угоди. 

4. Уповноважити Ємільчинського селищного голову Сергія Волощука укласти угоду 

щодо розроблення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, зазначеної в пункті 1 даного рішення. 



5.  Ємільчинській селищній раді забезпечити погодження розробленої технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до норм чинного 

законодавства та подати на розгляд та затвердження сесії селищної ради. 

6. Термін дії даного рішення один рік. 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

15 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної 

документації  з нормативної грошової оцінки земель за межами населеного пункту с. 

Симони Ємільчинської селищної ради Новоград-Волинського району Житомирської 

області» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. відсутній 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

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. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

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» 

10 17 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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




