
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Тринадцята сесія  VIІI скликання 

"22" червня 2022 р.   смт Ємільчине № 2195 

 

Про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою 

Ємільчинському сільському 

споживчому товариству 

Ємільчинської райспоживспілки в 

межах с. Велика Цвіля 

 

 

Розглянувши клопотання голови правління Ємільчинського сільського споживчого 

товариства Ємільчинської райспоживспілки  Спишняк М.В. про припинення права постійного 

користування земельною ділянкою площею 0,0309 га в межах с. Велика Цвіля по                          

вул. Шевченка, 6/1, кадастровий номер: 1821782001:05:003:0049, цільове призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код КВЦПЗ - 03.07), реєстраційний номер 

об`єкта нерухомого майна: 2023645618217, номер запису про право власності: 35345879,  

Договір купівлі – продажу нежитлової будівлі магазину від 28.01.2022 року серія НРС 044271, 

Державний акт на право постійного користування землею серія ІІ-ЖТ №001439, керуючись  

ст. 12, 141, 142 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 Ємільчинському сільському споживчому товариству Ємільчинської 

райспоживспілки  право постійного користування   земельною ділянкою  площею  0,0309 га, в 

т.ч.:  0,0309 га - для  будівництва і обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 

1821782001:05:003:0049), яка знаходиться  в межах  с. Велика Цвіля по вул. Шевченка, 6/1.   

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

1821782001:05:003:0049) до земель запасу 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 

13 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 

Ємільчинському сільському споживчому товариству Ємільчинської райспоживспілки 

в межах с. Велика Цвіля « 

 

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) 

 

 
 

 

 




