
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Тринадцята сесія  VIІI скликання 

"22" червня 2022 р.   смт Ємільчине № 2194 

 

Про припинення права користування  

земельними ділянками громадянам по 

Ємільчинській селищній раді 

 

  

Розглянувши звернення гр. Козакевича Віктора Івановича, жителя с. Руденька,                      

вул. Незалежності, 120, про 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. Козакевичу Віктору Івановичу, жителю с. Руденька, вул. Незалежності, 

120, право користування земельними ділянками загальною площею 0,15 га ріллі, в тому числі: 

ділянка 1 площею 0,05 га, яка знаходиться в межах с. Руденька; ділянка 2 площею 0,10 га, яка 

знаходиться за межами смт Ємільчине в урочищі «Хімсклад», в зв’язку з добровільною 

відмовою від права користування земельними ділянками. Дані земельні ділянки загальною 

площею 0,15 га ріллі передати до земель запасу Ємільчинської селищної ради. 

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 

13 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про припинення права користування  земельними ділянками громадянам по 

Ємільчинській селищній раді» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

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. за 

Жилюк Р.С. за 

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. 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. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 

 




