
 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого 2021 р.   смт Ємільчине № 243 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Жайворона Михайла Адамовича, жителя                                  

с. Малоглумчанка, вул. Горького, 9, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України,            

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 28.01.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Жайворону Михайлу 

Адамовичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія  ЖТ № 0267485), 

загальною площею 3,1837 га, в тому числі:  

- ділянка  № 8/192 площею 1,3364 га (рілля), кадастровий номер 1821781800:05:000:0359;       

- ділянка №18/1038 площею 1,8473 га (пасовище), кадастровий номер 

1821781800:01:000:0262, за рахунок земель реформованого ПКСП ім. Лесі Українки, 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Велика Глумча. 

2. Передати гр. Жайворону Михайлу Адамовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Жайворону Михайлу Адамовичу провести  державну реєстрацію речового права 

на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Жайворону Михайлу 

Адамовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Жайворону Михайлу Адамовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. 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» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого 2021 р.   смт Ємільчине № 244 

 

 

 

Розглянувши звернення гр. Скобельського Миколи Бернадовича, жителя                                  

м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 134 кв. 64, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 11.01.2021 року та 26.01.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Скобельському                       

Миколі Бернадовичу (власнику сертифікату на право на земельну частку (пай) серія                             

ЖТ № 0127431), загальною площею 4,6130 га, в тому числі:  

- ділянка  № 6/192 площею 2,0200 га (рілля), кадастровий номер 1821783200:05:000:0252;       

- ділянка № 5/1244 площею 2,5903 га (пасовище), кадастровий номер 

1821783200:03:000:0425, за рахунок земель реформованого ПКСП «Кривотинське», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Кривотин. 

2. Передати гр. Скобельському Миколі Бернадовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Скобельському Миколі Бернадовичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Скобельському Миколі 

Бернадовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Скобельському Миколі Бернадовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. 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» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 



 
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
Четверта сесія 

 

 VIІI скликання 

"12" лютого 2021 р.   смт Ємільчине № 245 

 

 

Розглянувши звернення гр. Скобельського Миколи Бернадовича, жителя                         

м. Миколаїв,  вул. Космонавтів, 134 кв. 64, керуючись ст. 186  Земельного кодексу  України, 

ст. 25, 28, 55 Закону України «Про землеустрій», Законом України «Про порядок виділення 

в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», беручи  до 

уваги Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки відділу в 

Ємільчинському районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області 

від 11.01.2021 року та 26.01.2021 року, відповідно до  п. 34 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія селищної ради 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельних ділянок  в натурі (на місцевості), які передаються у власність 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Скобельському Миколі 

Бернадовичу (власнику земельної частки (паю) згідно рішення Ємільчинського районного 

суду Житомирської області від 11.06.2020 року, справа №277/402/20), загальною площею 

4,8186 га, в тому числі:  

- ділянка №10/221(1) площею 2,2098 га (рілля), кадастровий номер 1821783200:05:000:0236;       

- ділянка №10/221(2) площею 0,7655 га (рілля), кадастровий номер 1821783200:05:000:0235; 

- ділянка №5/1244 площею 1,8433 га (пасовища), кадастровий номер 

1821783200:03:000:0461, за рахунок земель реформованого ПКСП «Кривотинське», 

розташованих на території Ємільчинської селищної ради Ємільчинського району 

Житомирської області за межами населеного пункту  с. Кривотин. 

2. Передати гр. Скобельському Миколі Бернадовичу вищезгадані земельні ділянки у  

власність у відповідності до вимог чинного законодавства. 

3. Гр. Скобельському Миколі Бернадовичу провести  державну реєстрацію речового 

права на нерухоме майно (земельні ділянки) у відповідності до чинного законодавства 

України. 

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

містобудування, будівництва,  земельних відносин та екології. 

 

Селищний голова 

 

Сергій ВОЛОЩУК 

 

Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на 

місцевості), які передаються у  

власність гр. Скобельському Миколі 

Бернадовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які передаються у  

власність гр. Скобельському Миколі Бернадовичу для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва». 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. утримався 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина О.М. за 

Лугина В.В. 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» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 


