
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня  2021 р.   смт Ємільчине № 1000 

                              

Про внесення змін до рішень 

Ємільчинської селищної ради 

 

 

Розглянувши звернення гр. Олексієнко Івана Григоровича, жителя с. Серби,            

вул. Церковна, 5, рішення 6 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.06.2021 

року №532 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для передачі у власність громадянам» та №533 «Про надання дозволу на 

розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства для передачі у власність громадянам»; звернення                       

гр. Данильчука Віктора Миколайовича, жителя смт Ємільчине, пров. Шевченка, 34, рішення 

7 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.07.2021 року №874 «Про надання 

дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, для 

передачі у власність громадянам»; звернення гр. Петренко Петра Івановича, жителя смт 

Ємільчине, вул. 40 років Перемоги, 13, рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської 

селищної ради від 16.04.2021 року №339 «Про надання дозволу на розроблення проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, для передачі у власність громадянам»; 

звернення гр. Волощука Вадима Івановича, жителя м. Біла Церква, вул. Шевченка, 103 кв. 69, 

Київської області, рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.04.2021 року №341 «Про надання дозволу на розроблення технічних документацій  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на  

місцевості), що передаються у власність громадянам для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», керуючись ст. 12 Земельного кодексу України,  

відповідно до п.п. 15, 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. Внести зміни до рішення 6 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №532 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для передачі у власність громадянам», при цьому відмінити 

пункт 1.4 даного рішення. 

2. Внести зміни до рішення 6 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №№533 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 



відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства для 

передачі у власність громадянам», при цьому відмінити пункт 1.21 даного рішення. 

3. Внести зміни до рішення 7 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.07.2021 року №874 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для передачі у власність громадянам», при цьому відмінити 

пункт 1.5 даного рішення. 

4. Внести зміни до рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.04.2021 року №339 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для передачі у власність громадянам», при цьому відмінити 

пункт 1.1 даного рішення. 

5. Внести зміни до рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.04.2021 року №341 «Про надання дозволу на розроблення технічних документацій  із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі (на  

місцевості), що передаються у власність громадянам для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва», при цьому відмінити пункт 1.18 даного рішення. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про внесення змін до рішень Ємільчинської селищної ради». 

 

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) 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"15" вересня  2021 р.   смт Ємільчине № 1001 

                                                                          

Про скасування  рішень  

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Розглянувши звернення гр. Серпутько Олександра Володимировича, жителя                        

с. Руденька,  вул. Зої Космодем’янської, 7, рішення 6 сесії VIІІ скликання Ємільчинської 

селищної ради від 16.06.2021 року №695 «Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної власності  

Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення для передачі у власність               

гр. Серпутько Олександру Володимировичу для ведення особистого селянського 

господарства»; звернення  гр. Дейнеко Олени Михайлівни, жительки с. Горбове,                            

вул. Шевченка, 32, рішення 7 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.07.2021 року №923 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Дейнеко Олені Михайлівні для  ведення особистого селянського 

господарства»; звернення гр. Шахно Максима Мойсейовича, жителя м. Київ,                        

вул. Антоновича, 88 кв. 14,  рішення 7 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.07.2021 року №890 «Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради 

зі зміною цільового призначення для передачі у власність гр. Шахно Максиму Мойсейовичу 

для ведення особистого селянського господарства»; звернення гр. Шахно Ірини 

Володимирівни, жительки м. Київ, вул. Антоновича, 88 кв. 14,  рішення 6 сесії VIІІ 

скликання Ємільчинської селищної ради від 16.06.2021 року №671 «Про надання дозволу на 

розроблення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки із земель комунальної 

власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною цільового призначення для передачі у 

власність гр. Шахно Ірині Володимирівні для ведення особистого селянського 

господарства»; розглянувши рішення 6 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.06.2021 року №720 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Дмитерчуку Анатолію Антоновичу для  ведення особистого 

селянського господарства» та рішення державного реєстратора про відмову у державній 

реєстрації прав та їх обтяжень №59335611 від 19.07.2021 року; клопотання директора       

ТОВ «Лендком Центр» Королевича, В.Л., рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської 

селищної ради від 16.04.2021 року №448 «Про передачу земельних ділянок (неуспадкованих 

земельних часток (паїв) в оренду ТОВ «Лендком Центр» для ведення товарного  

сільськогосподарського виробництва на території Ємільчинської селищної ради»; рішення      

5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.04.2021 року №322 «Про надання 

дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки (землі запасу) в межах с. Рогівка для передачі в 

комунальну власність Ємільчинської селищної ради», відповідно до чинного земельного 

законодавства України, керуючись п.п. 15, 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. Скасувати рішення 6 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.06.2021 

року №695 «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Серпутько Олександру Володимировичу 

для ведення особистого селянського господарства». 

2. Скасувати рішення 7 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.07.2021 

року №923 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дейнеко Олені Михайлівні для  ведення особистого селянського господарства». 

3. Скасувати рішення 7 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.07.2021 

року №890 «Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Шахно Максиму Мойсейовичу для 

ведення особистого селянського господарства». 

4. Скасувати 6 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.06.2021 року 

№671 «Про надання дозволу на розроблення проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із земель комунальної власності  Ємільчинської селищної ради зі зміною 

цільового призначення для передачі у власність гр. Шахно Ірині Володимирівні для ведення 

особистого селянського господарства». 

5. Скасувати рішення 6 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.06.2021 

року №720 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дмитерчуку Анатолію Антоновичу для  ведення особистого селянського 

господарства». 

6. Скасувати рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.04.2021 

року №448 «Про передачу земельних ділянок (неуспадкованих земельних часток (паїв) в 

оренду ТОВ «Лендком Центр» для ведення товарного  сільськогосподарського виробництва 

на території Ємільчинської селищної ради». 

7. Скасувати рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.04.2021 

року №322 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки (землі запасу) в межах  

с. Рогівка для передачі в комунальну власність Ємільчинської селищної ради». 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесія, перше пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про скасування  рішень  Ємільчинської селищної ради». 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 


