
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №859 

                              

Про внесення змін до рішень 

Ємільчинської селищної ради 

 

 

Розглянувши звернення гр. Данильчука Віктора Миколайовича, жителя                              

смт Ємільчине,  пров. Шевченка, 34, рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної 

ради від 16.04.2021 року №339 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для передачі у власність громадянам»; звернення                       

гр. Андрейчука Віктора Степановича, жителя м. Бровари, вул. Ю. Гагаріна, 2, Київської 

області, рішення 4 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 12.02.2021 року 

№261 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, для передачі у власність громадянам»; звернення гр. Пашинського 

Валентина Бернадовича, жителя с. Яменець, вул. Першотравнева, 12, рішення 5 сесії            

VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 16.04.2021 року №339 «Про надання 

дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 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», сесія селищної ради 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.04.2021 року №339 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для передачі у власність громадянам», при цьому відмінити 

пункт 1.2 даного рішення. 

2. Внести зміни до рішення 4 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

12.02.2021 року №261 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для передачі у власність громадянам», при цьому відмінити 

пункт 1.2 даного рішення. 

3. Внести зміни до рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від 

16.04.2021 року №339 «Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, для передачі у власність громадянам», при цьому відмінити 

пункт 1.3 даного рішення. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про внесення змін до 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. за 

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» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Сьома сесія 

 

 VIІI скликання 

"16" липня 2021 р.   смт Ємільчине №860 

                                                                          

Про скасування  рішень  

Ємільчинської селищної ради  

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу земельних ресурсів 

Ємільчинської селищної ради Ярошенко О.А., рішення 4 сесії VIІ скликання Ємільчинської 

селищної ради від 21.02.2018 року №232 «Про надання дозволу на розроблення технічної 

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

натурі (на місцевості), яка перебуває в постійному користуванні дочірнього підприємства 

Пересувна механізована колона №155» ВАТ «Житомирводбуд»; розглянувши звернення 

т.в.о. виконавчого директора ТОВ «Пеллет-Енерго Україна» Цілик А.В., рішення 22 сесії             

VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від 31.03.2020 року №1645 «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду                 

ТОВ «Пеллет-Енерго Україна» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, яка знаходиться в межах  смт Ємільчине по вул. Соборна, 2», рішення 

виконкому Ємільчинської селищної ради від 23.04.2021 року №73 «Про поштово-адресні 

номери»; звернення  керівника Громадської організації «Мисливсько–рибальського клубу 

«Березники» Примака Анатолія, рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради 

від 16.04.2021 року №457 «Про погодження користування Громадською організацією 

«Мисливсько–рибальський клуб «Березники» мисливських угідь за межами населених 

пунктів Березниківського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області», відповідно до чинного земельного 

законодавства України, керуючись п.п. 15, 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

                                                                                                                                                                             

ВИРІШИЛА: 

 

1. Скасувати рішення 4 сесії VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від                  

21.02.2018 року №232 «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка перебуває в постійному користуванні дочірнього підприємства Пересувна 

механізована колона №155» ВАТ «Житомирводбуд». 

2. Скасувати рішення 22 сесії VIІ скликання Ємільчинської селищної ради від  

31.03.2020 року №1645 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для передачі в оренду ТОВ «Пеллет-Енерго Україна» для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості, яка знаходиться в межах смт Ємільчине по                     

вул. Соборна, 2». 



3. Скасувати рішення 5 сесії VIІІ скликання Ємільчинської селищної ради від  

16.04.2021 року №457 «Про погодження користування Громадською організацією 

«Мисливсько–рибальський клуб «Березники» мисливських угідь за межами населених 

пунктів Березниківського старостинського округу на території Ємільчинської селищної ради 

Ємільчинського району Житомирської області». 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

7 сесія Ємільчинської селищної ради  8 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. за 

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» 

5 22 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 


