
                                                                                                      
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія  VIIІ скликання 

12 лютого 2021 року смт Ємільчине № 211 

 

Про внесення змін до Переліку другого типу 

об’єктів оренди комунальної власності та 

надання згоди на продовження договорів 

оренди майна комунальної власності селищної 

ради без проведення аукціону   

 

               Керуючись Законами України «Про оренду державного та комунального майна», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії селищної ради «Про затвердження 

Положення про оренду майна комунальної власності Ємільчинської селищної ради  

Житомирської області та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» від 

16.10.2020р. № 1996, відповідно до Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, 

що належить до комунальної власності Ємільчинської селищної ради та пропорції її 

розподілу, затвердженої рішенням селищної ради від 13.04.2018р. № 257, з метою 

ефективного використання комунального майна об’єднаної територіальної громади, 

враховуючи клопотання КНП «Ємільчинська лікарня Ємільчинської селищної ради», 

рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та 

комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Переліку другого типу об’єктів оренди, які підлягають передачі в оренду 

без аукціону, доповнивши його пунктами 29 -32, згідно додатку. 

2. Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Ємільчинська лікарня 

Ємільчинської селищної ради» Житомирської області на продовження договорів оренди 

нерухомого майна комунальної власності селищної ради терміном на два роки одинадцять 

місяців без проведення аукціону: 

- з комунальним некомерційним підприємством, що надає соціально важливі послуги 

населенню на території громади Ємільчинської селищної ради - «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Ємільчинської селищної ради, частини приміщення поліклініки на 

першому поверсі  площею 124,13 кв. м., частини приміщення поліклініки на другому поверсі  

площею 590,82 кв. м. за адресою: 11201 Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. 1 Травня, 

133,  з 14 лютого 2021 року для розміщення закладу охорони здоров’я; орендна ставка за 

використання нерухомого майна становить 5 (п’ять) відсотків від оціночної вартості об’єкту 

оренди;  

- з комунальним некомерційним підприємством, що надає соціально важливі послуги 

населенню на території громади Ємільчинської селищної ради – «Центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради, частини приміщення 

стаціонару КНП «Ємільчинська лікарня» для зберігання лікарських засобів, площею 15,0 кв. 

м., частини будівлі швидкої медичної допомоги КНП «Ємільчинська лікарня» площею 33 кв. 



м., гаража площею 56 кв. м. за адресою: 11201 Житомирська обл., смт Ємільчине, вул. 1 

Травня, 133, площею 104 м. кв. з 15 квітня 2021 року для розміщення закладу охорони 

здоров’я; орендна ставка за використання нерухомого майна становить 5 (п’ять) відсотків від 

балансової вартості об’єкту оренди. 

 

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

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова                                                                                    Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

Рішення 4 сесії Ємільчинської 

селищної ради 

VIIІ скликання 

12 лютого 2021р. № 211 

 

Зміни до Переліку другого типу об’єктів оренди, які підлягають 

передачі в оренду без проведення аукціону 

 

 

№ 

з/п 
Балансоутримувач 

Назва та адреса 

об'єкту 

Дата 

закінчення 

договору 

Загальна 

площа, 

кв.м. 

Цільове використання 

1 2 3 4 5 6 

29.  КНП «Ємільчинська 

лікарня 

Ємільчинської 

селищної ради» 

Житомирської 

області. 

Частина 

приміщення 

поліклініки 

11201 Житомирська 

обл.,смт Ємільчине, 

вул. 1 Травня, 133. 

13.02.2021р. 714,95 Заклади охорони здоров’я, 

клініки, лікарні, приватна 

медична практика. Медичні 

лабораторії. 

30. КНП «Ємільчинська 

лікарня 

Ємільчинської 

селищної ради» 

Житомирської 

області. 

Частина 

приміщення 

стаціонару 

11201 Житомирська 

обл.,смт Ємільчине, 

вул. 1 Травня, 133. 

14.04.2021р. 15,0 Заклади охорони здоров’я, 

клініки, лікарні, приватна 

медична практика. Медичні 

лабораторії. 

31. КНП «Ємільчинська 

лікарня 

Ємільчинської 

селищної ради» 

Житомирської 

області. 

Будівля швидкої 

медичної допомоги  

11201 Житомирська 

обл.,смт Ємільчине, 

вул. 1 Травня, 133. 

14.04.2021р. 33,0 Заклади охорони здоров’я, 

клініки, лікарні, приватна 

медична практика. Медичні 

лабораторії. 

32. КНП «Ємільчинська 

лікарня 

Ємільчинської 

селищної ради» 

Житомирської 

області. 

Гараж 

11201 Житомирська 

обл.,смт Ємільчине, 

вул. 1 Травня, 133. 

14.04.2021р. 56,0 Заклади охорони здоров’я, 

клініки, лікарні, приватна 

медична практика.  

 

 

Секретар ради                                                                                               Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

4 сесія Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

« Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів оренди комунальної власності та 

надання згоди на продовження договорів оренди майна комунальної власності селищної 

ради без проведення аукціону» 

 

 
Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. не голосував 

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 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» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 
 

 

 

 


