
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2262 

                            

Про внесення змін до рішення 

Ємільчинської селищної ради від 

15.09.2021 року №1169 

 

 

Розглянувши звернення настоятеля Української Православної Церкви - Київського 

Патріархату парафіїї Різдва Пресвятої Богородиці с. Андрієвичі Володимира Ковташинця, 

рішення 8 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради 

від 15.09.2021 року №1169 «Про надання дозволу Українській Православній Церкві - 

Київського Патріархату парафії Різдва  Пресвятої Богородиці с. Андрієвичі  на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних організацій, яка знаходиться в межах с. Андрієвичі по вул. 

Горбелівка, 17, для передачі в постійне користування», керуючись ст. 12 Земельного кодексу 

України, 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. Внести зміни до рішення 8 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 15.09.2021 року №1169 «Про надання дозволу Українській 

Православній Церкві - Київського Патріархату парафії Різдва Пресвятої Богородиці               с. 

Андрієвичі  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, яка 

знаходиться в межах с. Андрієвичі по вул. Горбелівка, 17, для передачі в постійне 

користування», а саме: в назві рішення та в пункті 1 даного рішення слова «вул. Горбелівка, 

17» замінити на слова «вул. Гарбовського, 1А». 

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 

14 сесія друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

«Про внесення змін до рішення Ємільчинської селищної ради  

від 15.09.2021 року №1169». 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

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. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2263 

 

Про внесення змін до рішення             

10 сесії VIІІ скликання від 04.02.2022 

року №2100 «Про внесення змін до 

рішення 9 сесії VIІІ скликання 

другого пленарного засідання від   

17.12.2021 року №1946 «Про 

внесення змін до рішення 8 сесії VIІІ 

скликання другого пленарного 

засідання від  22.10.2021 року №1470 

«Про затвердження Переліку 

земельних ділянок, які  підлягають 

продажу  в 2022 році,  та надання 

дозволу  на виготовлення  звіту про  

експертну грошову оцінку земельних 

ділянок»   

 

 

Розглянувши рішення 10 сесії VIІІ скликання від 04.02.2022 року №2100 «Про внесення 

змін до рішення 9 сесії VIІІ скликання другого пленарного засідання від   17.12.2021 року 

№1946 «Про внесення змін до рішення 8 сесії VIІІ скликання другого пленарного засідання 

від 22.10.2021 року №1470 «Про затвердження Переліку земельних ділянок, які  підлягають 

продажу  в 2022 році,  та надання дозволу  на виготовлення  звіту про  експертну грошову 

оцінку земельних ділянок»,  Договір купівлі-продажу нерухомого майна від 26.06.2019 року; 

Договір про поділ часток нерухомого майна від 14.07.2021 року; Витяг з Державного реєстру 

речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 14.07.2021 року, 

індексний номер витягу: 265868189 (на нежитлове приміщення); Витяг з Державного реєстру 

речових прав  на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.11.2021 року, 

індексний номер витягу: 287218609 (на земельну ділянку площею 0,0593 га, кадастровий 

номер: 1821755100:07:009:0217, цільове призначення – для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових установ (код КВЦПЗ – 03.09), реєстраційний номер об`єкта 

нерухомого майна: 2518243418080, номер запису про право власності/довірчої власності: 

45320855);  керуючись ст. 12, 127, 128  Земельного кодексу  України, Законами України «Про 

державний бюджет», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розмежування земель державної та комунальної власності», ст. 71 Бюджетного 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. Внести зміни  до рішення 10 сесії VIІІ скликання від 04.02.2022 року №2100 «Про  



внесення змін до рішення 9 сесії VIІІ скликання другого пленарного засідання від   17.12.2021 

року №1946 «Про внесення змін до рішення 8 сесії VIІІ скликання другого пленарного 

засідання від 22.10.2021 року №1470 «Про затвердження Переліку земельних ділянок, які  

підлягають продажу  в 2022 році,  та надання дозволу  на виготовлення  звіту про  експертну 

грошову оцінку земельних ділянок», при цьому викласти підпункт 1.7 пункту 1 даного 

рішення в наступній редакції:  

«1.7. земельна ділянка загальною площею 0,0593 га, кадастровий номер: 

1821755100:07:009:0217, цільове призначення – для будівництва та обслуговування                

будівель кредитно-фінансових установ (код КВЦПЗ – 03.09), яка розташована за адресою:                  

смт Ємільчине,  вул. Соборна, 24, що використовується  гр. Яремчук Тетяною Леонідівною на 

підставі договору оренди землі від 04.01.2021 року,  на якій  розташоване нежитлове 

приміщення, що належать гр. Яремчук Тетяні Леонідівні на підставі Договору купівлі-

продажу нерухомого майна, посвідченого Петрук С.П. приватним нотаріусом Ємільчинського 

районного нотаріального округу Житомирської області 26.06.2019 року, зареєстрованого в 

реєстрі за №1146». 

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 

14 сесія друге пленарне засідання Ємільчинської селищної ради  VIІІ скликання 

 «Про внесення змін до рішення 10 сесії VIІІ скликання від 04.02.2022 року №2100      

«Про внесення змін до рішення 9 сесії VIІІ скликання другого пленарного засідання      

від   17.12.2021 року №1946 «Про внесення змін до рішення 8 сесії VIІІ скликання 

другого пленарного засідання від  22.10.2021 року №1470 «Про затвердження       

Переліку земельних ділянок, які  підлягають продажу  в 2022 році,  та надання      

дозволу на виготовлення  звіту про  експертну грошову оцінку земельних ділянок» 
 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

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. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 



 

 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Чотирнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"30" вересня 2022 р.   смт Ємільчине № 2264 

                                                                                                       

Про скасування  рішень  

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Розглянувши клопотання директора Фермерського господарства «Ємільчинське» 

Котелевської Ю.О. про скасування рішення 9 сесії VIІІ скликання другого пленарного 

засідання Ємільчинської селищної ради від 17.12.2021 року №1912 «Про погодження на 

передачу земельних ділянок із земель запасу Ємільчинської селищної ради, які перебувають в 

оренді ФГ «Ємільчинське», в суборенду ТОВ «Акріс Агро Груп» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва на території Ємільчинської селищної ради»,  заслухавши 

інформацію головного спеціаліста відділу земельних ресурсів Ємільчинської селищної ради, 

розглянувши рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання Ємільчинської 

селищної ради від 05.08.2022 року із №2220 по №2233  та №2237, керуючись ст. 12 Земельного 

кодексу України, Законом України від 24.03.2022 року №2145-ІХ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої 

безпеки в умовах воєнного стану», підпунктами 5 та 9 пункту 27 Розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України, пунктом 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 9 сесії VIІІ скликання другого пленарного засідання Ємільчинської 

селищної ради від 17.12.2021 року №1912 «Про погодження на передачу земельних ділянок із 

земель запасу Ємільчинської селищної ради, які перебувають в оренді ФГ «Ємільчинське», в 

суборенду ТОВ «Акріс Агро Груп» для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Ємільчинської селищної ради». 

2. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2220 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Сьомко Марії Михайлівні». 

3. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2221 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Кочину Віктору Михайловичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

4. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2222 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 



натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр.  Дорош Надії Ігорівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва». 

5. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2223 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр.  Власюку Йосипу Олександровичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

6. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2224 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості), яка передається у  власність гр. Козловській Тетяні Михайлівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва». 

7. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2225 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр.  Ваховському Павлу Леонідовичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

8. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2226 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у    спільну часткову власність громадянам Боровик 

Карині Валеріївні та Боровику Роману Валерійовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

9. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2227 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Сокирчук Галині Миколаївні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

10. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2228 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Сокирчук Галині Миколаївні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

11. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2229 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр.  Шарейчуку Анатолію Тарасовичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

12. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2230 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Мельник Ользі Павлівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва». 

13. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2231 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Куницькому Ярославу Петровичу для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

14. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2232 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 



натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Куницькій Валентині Борисівні для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва». 

15. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2233 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості), які передаються у  власність гр. Горбик Євгенії Максимівні для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва». 

16. Скасувати рішення 14 сесії VIІІ скликання першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 05.08.2022 року №2237 «Про передачу у власність земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянам - власникам 

земельних часток (паїв) із земель колективної власності реформованого ПКСП «Полісся» на 

території Тайківського старостинського округу Ємільчинської селищної ради Житомирської 

області». 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія друге 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. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

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. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

6 21 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 




