
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1503 

                                                                                                       

Про скасування  рішень  

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Розглянувши рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.04.2021 року №439 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду гр. Лук’янчук Ользі Петрівні для  ведення фермерського господарства»; 

рішення 4 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 12.02.2021 року №268 «Про 

надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель колективної власності бувшого 

ПКСП «Межиріччя» за межами смт Ємільчине для передачі в комунальну власність 

Ємільчинської селищної ради»; звернення гр. Корзун Ольги Миколаївни, жительки                

с. Підлуби, рішення 7 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.07.2021 року 

№956 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки 

по вул. Лесі Українки, 74, в с. Підлуби Ємільчинського району Житомирської області»;  

рішення 8 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради 

від 15.09.2021 року №1139 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка передається 

у власність гр. Регент Галині Опанасівні» та Витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку від 12.08.2021 року, номер витягу НВ-5609872802021; рішення 8 сесії      

VIІІ скликання другого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради від 22.10.2021 

року №1332 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Дейнеко Віктору Юрійовичу для ведення особистого селянського 

господарства»; 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 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.04.2021 

року №439 «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду гр. Лук’янчук Ользі Петрівні для  ведення фермерського господарства». 

2. Скасувати рішення 4 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 12.02.2021 

року №268 «Про надання дозволу Ємільчинській селищній раді на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки із земель колективної 

власності бувшого ПКСП «Межиріччя» за межами смт Ємільчине для передачі в комунальну 

власність Ємільчинської селищної ради». 

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

року №956 «Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної 



ділянки по вул. Лесі Українки, 74, в с. Підлуби Ємільчинського району Житомирської 

області». 

4. Скасувати рішення 8 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 15.09.2021 року №1139 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділдянки в 

натурі (на місцевості), яка передається у власність гр. Регент Галині Опанасівні». 

5. Скасувати рішення 8 сесії VIІІ скликання другого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 22.10.2021 року №1332 «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність гр. Дейнеко Віктору Юрійовичу 

для ведення особистого селянського господарства». 

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 

9 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. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 19 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Дев’ята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"03" грудня 2021 р.   смт Ємільчине № 1504 

                              

Про внесення змін до рішень 

Ємільчинської селищної ради 

 

 

Розглянувши звернення гр. Бондарчук Раїси Михайлівни, жительки с. Сергіївка,            

вул. Центральна, 25, рішення 8 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 15.09.2021 року №1187 «Про надання дозволу на 

розроблення проєктів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства для передачі у власність громадянам», 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 8 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 15.09.2021 року №1187 «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 1.33 даного рішення. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

9 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. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

7 19 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 


