
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Четверта сесія  VIIІ скликання 

12 лютого 2021 року смт Ємільчине № 212 

 

Про  внесення змін до Переліку                                                                                                           

другого типу об’єктів оренди                                                                                              

комунальної власності 

та передачу в оренду майна                                                                                                                       

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, з метою ефективного використання комунального майна об’єднаної 

територіальної громади, враховуючи клопотання АТ «УКРПОШТА» Житомирської дирекції, 

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 26 - 28, згідно додатку. 

2. Передати в оренду майно комунальної власності селищної ради терміном на п’ять років 

без проведення аукціону з 01 березня 2021 року підприємству, що надає соціально важливі 

послуги населенню на території територіальної громади Ємільчинської селищної ради - АТ 

«УКРПОШТА» Житомирської дирекції для розміщення відділень поштового зв’язку: 

- кімнату в нежитловому приміщенні за адресою: 11241 Житомирська обл., с. Великий 

Яблунець, вул. Центральна, буд. 58 площею 48 кв. м.; 

- кімнату в нежитловому приміщенні за адресою: 11213 Житомирська обл., с. Кривотин, вул. 

Хмельницького, буд. 28 площею 26,1 кв. м.; 

- кімнату в нежитловому приміщенні за адресою: 11210 Житомирська обл., с. Миколаївка, 

вул. Шевченка, буд. 43 площею 56,1 кв. м. 

- кімнату в нежитловому приміщенні за адресою: 11221 Житомирська обл., с. Рудня 

Іванівська,  вул. Шевченка, буд. 47 площею 36,5 кв. м. 

3. Встановити орендну плату за вищевказане майно у розмірі  6% в рік від вартості основних 

засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта 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. № 212 

 

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 

26. Ємільчинська 

селищна рада 

Житомирської 

області. 

Частина 

приміщення 

11241 Житомирська 

обл., с. Великий 

Яблунець, вул. 

Центральна, буд. 

58. 

Вільне 48 Об’єкти поштового зв’язку  

та розміщення суб’єктів 

господарювання, що надають 

послуги з перевезення та 

доставки (вручення) 

поштових відправлень. 

27. Ємільчинська 

селищна рада 

Житомирської 

області. 

Частина 

приміщення 

11213 Житомирська 

обл., с. Кривотин, 

вул. 

Хмельницького, 

буд. 28. 

Вільне 26,1 Об’єкти поштового зв’язку  

та розміщення суб’єктів 

господарювання, що надають 

послуги з перевезення та 

доставки (вручення) 

поштових відправлень. 

28. Ємільчинська 

селищна рада 

Житомирської 

області. 

Частина 

приміщення 

11210 Житомирська 

обл., с. Миколаївка, 

вул. Шевченка, буд. 

43. 

Вільне 56,1 Об’єкти поштового зв’язку  

та розміщення суб’єктів 

господарювання, що надають 

послуги з перевезення та 

доставки (вручення) 

поштових відправлень. 

29 Ємільчинська 

селищна рада 

Житомирської 

області. 

Частина 

приміщення 

11221 Житомирська 

обл., с. Рудня 

Іванівська, вул. 

Шевченка, буд. 47. 

Вільне 36,5 Об’єкти поштового зв’язку  

та розміщення суб’єктів 

господарювання, що надають 

послуги з перевезення та 

доставки (вручення) 

поштових відправлень. 

 

 

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 передачу в оренду майна 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) 

 
 

 

 

 


