
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
П’ята сесія  VIIІ скликання 

16  квітня 2021 року смт Ємільчине № 306 

 

Про затвердження звітів про оцінку  

вартості комунального майна 

 

 

 
               Відповідно до  ст. 25, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статті 12  Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіт № 190318/1 про оцінку нежитлової будівлі, загальною площею 492,3 кв. м., 

яка належить Ємільчинській територіальній громаді та розташована за адресою: вул. 

Військова, 14, смт Ємільчине Ємільчинського району Житомирської області. Звіт виконаний 

ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 18 березня 2019 року, без врахування ПДВ, складає 

356428,00 грн. (триста п’ятдесят шість тисяч чотириста двадцять вісім  гривень 00 копійок). 

2.Затвердити звіт № 200210/1 про оцінку вартості опор вуличного освітлення Ємільчинської 

селищної ради. Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 10 лютого 2020 року, без врахування ПДВ, складає 

307577,00 грн. (триста сім  тисяч п’ятсот сімдесят сім  гривень 00 копійок). 

3. Затвердити звіт № 201008/1 про оцінку нежитлового приміщення, загальною площею 20,6 

кв. м., яке належить Ємільчинській територіальній громаді та розташоване в частині будівлі 

лікарської амбулаторії за адресою: вул. Шевченка, 64, с. Мала Глумча  Ємільчинського району 

Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 08 жовтня 2020 року, без врахування ПДВ, складає 

15335,00 грн. (п’ятнадцять тисяч триста тридцять п’ять  гривень 00 копійок). 

4. Затвердити звіт № 201026 про оцінку нежитлових приміщень №9, №11, №12, загальною 

площею 53,2 кв. м., які належать Ємільчинській територіальній громаді та розташовані за 

адресою: вул. Соборна, 51, смт Ємільчине Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт 

виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 30 вересня 2020 року, без врахування ПДВ, складає 

139599,00 грн. (сто тридцять дев’ять  тисяч п’ятсот дев’яносто дев’ять  гривень 00 копійок). 

5. Затвердити звіт № 201116/1 про оцінку частини приміщень нежитлової будівлі №1, №2, №3, 

№4, №5, загальною площею 1723,7 кв. м., яка належить Ємільчинській  селищній 

територіальній громаді та розташована за адресою: вул. Військова, 32,  смт Ємільчине 

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

такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 16 листопада 2020 року, без врахування ПДВ, складає 

456220,00 грн. (чотириста п’ятдесят шість  тисяч двісті двадцять  гривень 00 копійок). 



6. Затвердити звіт № 201116 про оцінку нежитлових приміщень №3, №4, №5, №6, загальною 

площею 55,1 кв. м., які належать Ємільчинській територіальній громаді та розташовані за 

адресою: вул. Соборна, 51,  смт Ємільчине Ємільчинського району  Житомирської області. 

Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 16 листопада 2020 року, без врахування ПДВ, складає 

144254,00 грн. (сто сорок чотири  тисячі двісті п’ятдесят чотири  гривні 00 копійок). 

7. Затвердити звіт № 201224/1 про оцінку частини нежитлового приміщення Центрального 

Будинку культури, загальною площею 6,5 кв. м.,  розташованого за адресою: вул. Соборна, 27,  

смт Ємільчине  Ємільчинського району Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-

Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 24 грудня 2020 року, без врахування ПДВ, складає 

18833,00 грн. (вісімнадцять  тисяч вісімсот тридцять три  гривні 00 копійок). 

8. Затвердити звіт № 201224/2 про оцінку частини нежитлового приміщення Центрального 

Будинку культури, загальною площею 7,96 кв. м.,  розташованого за адресою: вул. Соборна, 

27,  смт Ємільчине  Ємільчинського району Житомирської області. Звіт виконаний ПП 

«Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 24 грудня 2020 року, без врахування ПДВ, складає 

27469,00 грн. (двадцять сім  тисяч чотириста шістдесят дев’ять гривень 00 копійок). 

9. Затвердити звіт № 201229/1 про оцінку частини нежитлового приміщення колишнього 

кінотеатру, загальною площею 16,7 кв. м.,  розташованого за адресою: вул. Соборна, 32,  смт 

Ємільчине  Ємільчинського району Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-

Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 29 грудня 2020 року, без врахування ПДВ, складає 

35602,00 грн. (тридцять п’ять  тисяч шістсот дві гривні 00 копійок). 

10. Затвердити звіт № 210118 про оцінку частини приміщення поліклініки, загальною площею 

714,95 кв. м., яке належить Ємільчинській територіальній громаді та розташоване за адресою: 

вул. 1 Травня, 133,  смт Ємільчине  Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-

Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 18 січня 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

1160299,00 грн. (один мільйон сто шістдесят тисяч двісті дев’яносто дев’ять  гривень 00 

копійок). 

11. Затвердити звіт № 210216/1 про оцінку частини приміщення, загальною площею 48,0 кв. 

м., яке належить Ємільчинській територіальній громаді та розташоване за адресою: вул. 

Центральна, 58,  с. Великий Яблунець Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт 

виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 16 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

38995,00 грн. (тридцять вісім  тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять  гривень 00 копійок). 

12. Затвердити звіт № 210216/2 про оцінку частини приміщення, загальною площею 26,1  кв. 

м., яке належить Ємільчинській територіальній громаді та розташоване за адресою: вул. 

Хмельницького, 28,  с. Кривотин Ємільчинського району Житомирської області. Звіт 

виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 16 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

19691,00 грн. (дев’ятнадцять  тисяч шістсот дев’яносто одна  гривня 00 копійок). 

13. Затвердити звіт № 210216/3 про оцінку частини приміщення, загальною площею 56,1  кв. 

м., яке належить Ємільчинській територіальній громаді та розташоване за адресою: вул. 

Шевченка, 43,  с. Миколаївка  Ємільчинського району Житомирської області. Звіт виконаний 

ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 16 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

45576,00 грн. (сорок п’ять  тисяч п’ятсот сімдесят шість  гривень 00 копійок). 

14. Затвердити звіт № 210216/4 про оцінку частини приміщення, загальною площею 36,5  кв. 

м., яке належить Ємільчинській територіальній громаді та розташоване за адресою: вул. 



Шевченка, 47,  с. Рудня Іванівська Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт 

виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 16 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

33921,00 грн. (тридцять три  тисячі дев’ятсот двадцять одна  гривня 00 копійок). 

15. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. IV, 

VII, XII-XVI, XXXXII-XXXXIX, 128-132) харчоблоку Ємільчинської гімназії Ємільчинської 

селищної ради, загальною площею 70,0 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Блюхера, 40,  

смт Ємільчине Ємільчинського району Житомирської області. Звіт виконаний фізичною 

особою – підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

152200,00 грн. (сто п’ятдесят дві  тисячі двісті  гривень 00 копійок). 

16. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 38, 39, 

47, 49, 51) харчоблоку Ємільчинської ЗОШ №1 Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 70,0 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Шевченка, 4,  смт Ємільчине 

Ємільчинського району Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

66100,00 грн. (шістдесят шість  тисяч сто  гривень 00 копійок). 

17. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 6-7, 

9-11) харчоблоку Мокляківської філії опорного закладу освіти Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів № 1 Ємільчинської селищної ради, загальною площею 62,1 кв. м, яке розташоване за 

адресою: вул. Степанівська, 1-А,  с. Мокляки Ємільчинського району  Житомирської області. 

Звіт виконаний фізичною особою – підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з 

такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

12000,00 грн. (дванадцять тисяч  гривень 00 копійок). 

18. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 109, 

110) харчоблоку Хутір-Мокляківської філії опорного закладу освіти Ємільчинського ЗЗСО І-

ІІІ ступенів № 1 Ємільчинської селищної ради, загальною площею 18,1 кв. м, яке розташоване 

за адресою: вул. Шевченка, 2,  с. Хутір-Мокляки Ємільчинського району  Житомирської 

області. Звіт виконаний фізичною особою – підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, 

з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

4000,00 грн. (чотири тисячі  гривень 00 копійок). 

19. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 106, 

112, 113) харчоблоку Андрієвицького ЗЗСО І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 58,1 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Орловщина, 7,  с. Андрієвичі 

Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

12800,00 грн. (дванадцять  тисяч вісімсот  гривень 00 копійок). 

20. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 11-16) 

харчоблоку Березниківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 59,3 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Городницька, 1-А,  с. Березники 

Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

11400,00 грн. (одинадцять  тисяч чотириста  гривень 00 копійок). 

21. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 6-10) 

харчоблоку Горбівської філії опорного закладу освіти Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Ємільчинської селищної ради, загальною площею 50,5 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. 



Лесі Українки, 45,  с. Горбово  Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний 

фізичною особою – підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

9700,00 грн. (дев’ять   тисяч сімсот  гривень 00 копійок). 

22. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованих нежитлових приміщень (прим. 125-136) 

Великоцвілянської ЗОШ І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, загальною площею 

115,1 кв. м, які розташовані за адресою: вул. Шевченка, 11,  с. Велика Цвіля  Ємільчинського 

району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – підприємцем Селюком 

Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

25300,00 грн. (двадцять п’ять   тисяч триста  гривень 00 копійок). 

23. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 133-

136, 140-141) харчоблоку Кулішівського ЗЗСО І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 68,2 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Шевченка, 32,  с. Куліші  

Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

15000,00 грн. (п’ятнадцять   тисяч гривень 00 копійок). 

24. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 203, 

205, 206) харчоблоку Малоглумчанського  ЗЗСО І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 62,2 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Шевченка, 76,  с. Мала Глумча  

Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

13600,00 грн. (тринадцять   тисяч шістсот  гривень 00 копійок). 

25. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованих нежитлових приміщень (прим. 18-25) 

Миколаївської ЗОШ  І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, загальною площею 67,5 кв. 

м, які розташовані за адресою: вул. Шевченка, 8,  с. Миколаївка  Ємільчинського району  

Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – підприємцем Селюком Михайлом 

Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

14900,00 грн. (чотирнадцять   тисяч дев’ятсот  гривень 00 копійок). 

26. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 2, 3, 

7) харчоблоку Підлубівського ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 77,5 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Шевченка, 4,  с. Підлуби  Ємільчинського 

району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – підприємцем Селюком 

Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

17000,00 грн. (сімнадцять   тисяч гривень 00 копійок). 

27. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 2-8) 

харчоблоку Руднє-Іванівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 50,5  кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Садова, 2,  с. Рудня-Іванівська  

Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

8700,00 грн. (вісім  тисяч сімсот гривень 00 копійок). 

28. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 5-8) 

харчоблоку Середівського   ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, загальною 

площею 52,3  кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Ємільчинська, 7,  с. Середи  

Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 



- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

8500,00 грн. (вісім  тисяч п’ятсот гривень 00 копійок). 

29. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 24, 

26-28) харчоблоку Степанівського   ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 70,0  кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Рад, 90,  с. Степанівка  

Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

15400,00 грн. (п’ятнадцять   тисяч  чотириста гривень 00 копійок). 

30. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 215, 

217) харчоблоку Симонівського   ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 38,4 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Першотравнева, 15,  с. Симони  

Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – 

підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

8400,00 грн. (вісім  тисяч  чотириста гривень 00 копійок). 

31. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 203, 

204) харчоблоку Великояблунецького   ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, 

загальною площею 33,2 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Центральна, 52,  с. Великий 

Яблунець  Ємільчинського району  Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою 

– підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

7300,00 грн. (сім  тисяч  триста гривень 00 копійок). 

32. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованого нежитлового приміщення (прим. 117-

122) Сербівського   ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів Ємільчинської селищної ради, загальною площею 

88,0 кв. м, яке розташоване за адресою: вул. Центральна, 3,  с. Серби  Ємільчинського району  

Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – підприємцем Селюком Михайлом 

Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

19400,00 грн. (дев’ятнадцять  тисяч  чотириста гривень 00 копійок). 

33. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованих нежитлових приміщень (прим. 8-10) 

харчоблоку Осівської початкової школи Ємільчинської селищної ради, загальною площею 

58,4 кв. м, які розташовані за адресою: вул. Шевченка, 47,  с. Осівка  Ємільчинського району  

Житомирської області. Звіт виконаний фізичною особою – підприємцем Селюком Михайлом 

Олексійовичем, з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

10900,00 грн. (десять тисяч  дев’ятсот гривень 00 копійок). 

34. Затвердити звіт про незалежну оцінку вбудованих нежитлових приміщень (прим. 116-123) 

Тайківської  початкової школи Ємільчинської селищної ради, загальною площею 77,9 кв. м, 

які розташовані за адресою: вул. Перемоги, 6,  с. Тайки  Ємільчинського району  Житомирської 

області. Звіт виконаний фізичною особою – підприємцем Селюком Михайлом Олексійовичем, 

з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 22 лютого 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

17100,00 грн. (сімнадцять тисяч  сто гривень 00 копійок). 

35. Затвердити звіт № 210316/1 про оцінку сарая, загальною площею 53,9 кв. м., який належить 

Ємільчинській територіальній громаді (балансоутримувач відділ освіти, молоді та спорту 

Ємільчинської селищної ради) та розташований за адресою: вул. Центральна, 30а, с. Сергіївка 

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

показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 16 березня 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

4241,00 грн. (Чотири тисячі двісті сорок одна  гривня 00 копійок). 



36. Затвердити звіт № 210402/1 про оцінку частини приміщень адміністративного будинку, 

загальною площею 35,3 кв. м., який належить Ємільчинській територіальній громаді та 

розташований за адресою: вул. Соборна, 18 А, смт Ємільчине Ємільчинського району 

Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 01 квітня 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

100144,00 грн. (Сто тисяч сто сорок чотири  гривні 00 копійок). 

37. Затвердити звіт № 210402/2 про оцінку частини приміщень адміністративного будинку, 

загальною площею 44,2 кв. м., який належить Ємільчинській територіальній громаді та 

розташований за адресою: вул. Соборна, 18 А, смт Ємільчине Ємільчинського району 

Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 01 квітня 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

125393,00 грн. (Сто двадцять п’ять тисяч триста дев’яносто три  гривні 00 копійок). 

38. Затвердити звіт № 210402/3 про оцінку частини приміщень адміністративного будинку, 

загальною площею 56,5 кв. м., який належить Ємільчинській територіальній громаді та 

розташований за адресою: вул. Соборна, 18 А, смт Ємільчине Ємільчинського району 

Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 01 квітня 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

160287,00 грн. (Сто шістдесят тисяч двісті вісімдесят сім  гривень 00 копійок). 

39. Затвердити звіт № 210406/1 про оцінку нежитлової будівлі, будинок харчоблоку, 

загальною площею 78,2 кв. м., яка належать Ємільчинській територіальній громаді та 

розташована за адресою: вул. Давида Колобчука, 18, с. Велика Цвіля Ємільчинського району 

Житомирської області. Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 06 квітня 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

57987,00 грн. (п’ятдесят сім тисяч  дев’ятсот вісімдесят сім  гривень 00 копійок). 

40. Затвердити звіт № 210406/2  про оцінку нежитлової будівлі побуткомбінату, загальною 

площею 85,9 кв. м., яка належать Ємільчинській територіальній громаді та розташована за 

адресою: вул. Шевченка, 6А, с. Велика Цвіля Ємільчинського району Житомирської області. 

Звіт виконаний ПП «Приват-Інвеста», з такими показниками: 

- ринкова вартість об’єкта станом на 06 квітня 2021 року, без врахування ПДВ, складає 

66540,00 грн. (шістдесят шість тисяч  п’ятсот сорок  гривень 00 копійок). 

41. 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 затвердження звітів про оцінку вартості комунального майна» 

 

 

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) 

 

 
 

 

 

 
 


