
 

 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята  сесія  VIIІ скликання 

16 квітня 2021 р. смт Ємільчине № _286___ 

 

Про звільнення орендаря від 

орендної плати за користування 

майном комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради на 

період дії протиепідемічних 

обмежувальних заходів 

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 15.07.2020 № 611 «Деякі питання сплати орендної 

плати за державне майно під час дії карантину», частини шостої статті 762 Цивільного 

кодексу України, враховуючи клопотання відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської 

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

бюджету та комунальної  власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Відділу освіти, молоді та спорту Ємільчинської селищної ради, балансоутримувачу майна 

комунальної власності селищної ради припинити нарахування орендної плати орендарю 

комунального майна ФОП Кравчук Ігор Васильович, який у зв’язку із запровадженням 

«червоної зони» епідемічної небезпеки та переведенням учнів комунальних установ закладів 

загальної середньої освіти на дистанційну форму навчання, призупинив свою господарську 

діяльність та письмово звернувся до балансоутримувача, щодо звільнення від плати за 

оренду комунального майна на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів. 

2. Термін - з дати встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки до скасування  

карантинних заходів на території громади. 

3.  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 

5 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про звільнення орендаря від орендної плати за користування майном комунальної власності 

Ємільчинської селищної ради на період дії протиепідемічних обмежувальних заходів» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

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» 

2 25 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 
 

 


