
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1466 

 

Про припинення права користування  

земельними ділянками громадянам по 

Ємільчинській селищній раді 

 

  

Розглянувши звернення гр. Постіженко Марії Іванівни, жительки смт Ємільчине,        

вул. Горького, 35, припинення права користування  земельними ділянками, керуючись ст. 12, 

141  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. Припинити гр. Постіженко Марії Іванівні, жительці смт Ємільчине, вул. Горького, 35,  

право користування земельною ділянкою площею 0,15 га ріллі, яка знаходиться за межами    

смт Ємільчине в кінці вул. Горького з лівої сторони, в зв’язку з добровільною відмовою від 

права користування земельною ділянкою. Дану земельну ділянку площею 0,15 га ріллі 

передати до земель запасу Ємільчинської селищної ради. 

2.  Припинити гр. Постіженко Марії Іванівні, жительці смт Ємільчине, вул. Горького, 35,  

право користування земельною ділянкою площею 0,10 га ріллі, яка знаходиться за межами    

смт Ємільчине в кінці вул. Соборна з правої сторони (за АЗС), в зв’язку з добровільною 

відмовою від права користування земельною ділянкою. Дану земельну ділянку площею          

0,10 га ріллі передати до земель запасу Ємільчинської селищної ради. 

3. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про припинення права користування  земельними ділянками громадянам                              

по Ємільчинській селищній раді». 

 

Волощук С.В. – селищний голова утримався 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. утримався 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 19 - 2 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1467 

 

Про припинення права  постійного 

користування земельною ділянкою 

Ємільчинському сільському 

споживчому товариству в межах          

с. Велика Цвіля 

 

 

Розглянувши клопотання голови правління Ємільчинського сільського споживчого 

товариства  Спишняк М.В. про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою в межах  с. Велика Цвіля по вул. Шевченка, 6/2, Договір купівлі – продажу 

нежитлового приміщення магазину від 12.02.2020 року серія НОМ 068507, беручи до уваги  

Витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового  

права  від 24.01.2020 року, індексний номер витягу: 197589926 (на земельну ділянку площею 

0,0309 га, кадастровий номер: 1821782001:05:003:0048, цільове призначення – для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), реєстраційний номер об`єкта 

нерухомого майна: 2014955818217, номер запису про інше речове право: 35179087), 

керуючись  ст. 12, 141, 142 Земельного кодексу України, у відповідності ст. 26 п. 34 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. Припинити Ємільчинському сільському споживчому товариству право постійного 

користування   земельною ділянкою  площею  0,0309 га, в т.ч.:  0,0309 га - для  будівництва і 

обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 1821782001:05:003:0048), яка 

знаходиться  в межах  с. Велика Цвіля по вул. Шевченка, 6/2.   

2. Передати земельну ділянку  площею 0,0309 га (кадастровий номер 

1821782001:05:003:0048) до земель резерву с. Велика Цвіля.  

3. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про припинення права  постійного користування земельною ділянкою 

Ємільчинському сільському споживчому товариству в межах с. Велика Цвіля». 

 

Волощук С.В. – селищний голова утримався 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. утримався 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 19 - 2 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Восьма сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"22" жовтня 2021 р.   смт Ємільчине № 1468 

 

Про припинення права  

користування земельною ділянкою 

Ємільчинському сільському 

споживчому товариству в межах          

с. Чміль 

 

 

Розглянувши клопотання голови правління Ємільчинського сільського споживчого 

товариства  Спишняк М.В. про припинення права постійного користування земельною 

ділянкою в межах  с. Чміль по вул. Центральна, 19, Договір купівлі – продажу нежитлової 

будівлія магазину від 01.07.2021 року серія НРЕ 141589, беручи до уваги  Витяг із Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 02.07.2021 року, 

індексний номер витягу: 264051848 (на земельну ділянку площею 0,1564 га, кадастровий 

номер: 1821784403:07:003:0009, цільове призначення – для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 

2395443918217, номер запису про право власності/довірчої власності: 42712662), керуючись  

ст. 12, 141 Земельного кодексу України, у відповідності ст. 26 п. 34 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. Припинити Ємільчинському сільському споживчому товариству право користування   

земельною ділянкою  площею  0,1564 га, в т.ч.:  0,1564 га - для  будівництва і обслуговування 

будівель торгівлі (кадастровий номер 1821784403:07:003:0009), яка знаходиться  в межах                   

с. Чміль по вул. Центральна, 19.   

4. Передати земельну ділянку  площею 0,1564 га (кадастровий номер 

1821784403:07:003:0009) до земель резерву с. Чміль.  

5. 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, друге пленарне засідання 

Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про припинення права  користування земельною ділянкою Ємільчинському 

сільському споживчому товариству в межах с. Чміль». 

 

Волощук С.В. – селищний голова утримався 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. утримався 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. відсутня 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 19 - 2 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 


