
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Десята сесія  VIIІ скликання 

04 лютого 2022 р.             смт Ємільчине № 2113 

 

  

Про надання згоди на безоплатне 

прийняття з державної власності до 

комунальної власності територіальної 

громади Ємільчинської селищної ради 

квартири 

 

  

       

 

  Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 

Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права 

державної  та комунальної власності», постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002р. 

№ 1282 «Про затвердження Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил», 

розглянувши лист Новоград-Волинської квартирно-експлуатаційної частини району від 

10.01.2022р. № 57, враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 
  

1. Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності в особі Міністерства Оборони 

України до комунальної власності територіальної громади Ємільчинської селищної ради 

нерухомого майна, а саме: однокімнатної квартири (загальна площа 30,4 кв. м/ житлова площа 

16,4 кв.м)  в житловому будинку за адресою: вул. Військова, буд, 5, кв. № 15, смт Ємільчине  

Новоград-Волинського району Житомирської області. 

 

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

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної 

власності територіальної громади Ємільчинської селищної ради квартири» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. відсутній 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. відсутній 

Ковичка М.В. відсутній 

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. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. відсутня 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 

 


