
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Десята сесія  VIIІ скликання 

04 лютого 2022 року  

смт Ємільчине 

№ 2114 

 

 

Про затвердження звітів про оцінку 

вартості комунального майна 

 

 

 

               Керуючись Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність», статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статтею 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»,  

враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, 

бюджету та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт № 220113 про оцінку майна комунальної власності Ємільчинської селищної 

ради – нежитлової будівлі,  загальною площею 492,3 кв. м.,  розташованої за адресою: вул. 

Військова, 14, смт Ємільчине, Новоград – Волинського району,  Житомирської області. Звіт 

виконаний ПП «Приват-Інвеста» з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 13 січня 2022 року, без врахування ПДВ, складає 

448478,00 грн. (чотириста сорок вісім тисяч чотириста сімдесят вісім  гривень 00 копійок). 

2. Затвердити звіт № 220113/1 про оцінку майна комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради – нежитлового приміщення , загальною площею 20,2 кв. м., розташованого на 

другому поверсі  будівлі поліклініки за адресою: вул. 1 Травня, 133, смт Ємільчине, Новоград 

– Волинського району,  Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста» з такими 

показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 13 січня 2022 року, без врахування ПДВ, складає 83561,00 

грн. (вісімдесят три тисячі п’ятсот шістдесят одна  гривня 00 копійок). 

3. Затвердити звіт № 220113/2 про оцінку майна комунальної власності Ємільчинської 

селищної ради – нежитлового приміщення, загальною площею 26,8 кв. м., розташованого на 

першому поверсі  стаціонару  за адресою: вул. 1 Травня, 133, смт Ємільчине, Новоград – 

Волинського району,  Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста» з такими 

показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 13 січня 2022 року, без врахування ПДВ, складає  

99922,00 грн. (дев’яносто дев’ять  тисяч дев’ятсот двадцять дві  гривні 00 копійок). 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

10 сесія  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про затвердження звітів про оцінку вартості комунального майна» 

 

 

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. утрималась 

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 17 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 


