
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Шістнадцята сесія, 

друге пленарне засідання 

 VIIІ скликання 

16 грудня 2022р. смт Ємільчине № 2372 

  

Про надання дозволу на відчуження 

об’єкта комунальної власності  
 

 

 

 

         Відповідно до частини 1 пункту 30 статті 26 ч. 5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи рішення 16 сесії другого пленарного засідання 

селищної ради VIIІ скликання від 16 грудня 2022 року №  «Про затвердження Переліку 

об’єктів комунальної власності  Ємільчинської селищної ради, що підлягають приватизації у 

2022 році», відповідно до рішення 18 сесії другого пленарного засідання Ємільчинської 

селищної ради VII скликання від 11.10.2019р. № 1186 «Про затвердження Положення про 

приватизацію об'єктів комунальної власності Ємільчинської селищної ради (малу 

приватизацію)», з метою забезпечення ефективності розпорядчих дій щодо управління 

комунальним майном та реалізації завдань по надходженню коштів до бюджету 

Ємільчинської селищної територіальної громади, враховуючи рекомендації постійної комісії 

селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна 

рада  

    

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на відчуження майна фізичній особі-підприємцю Дем’янчук Ірині Іванівні 

частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою вул. Соборна, буд. 16, смт 

Ємільчине Звягельського району Житомирської області, площею 54,8 м кв, об’єкта комунальної 

власності Ємільчинської селищної ради Житомирської області, як об’єкта малої приватизації, 

шляхом викупу. 

2. Відчуження об’єкта здійснити відповідно до вимог чинного законодавства. Кошти, що 

надійдуть від продажу, спрямувати до бюджету Ємільчинської селищної територіальної 

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 

Шістнадцята сесія, друге пленарне засідання VIІІ скликання 

«Про надання дозволу на відчуження об’єкта комунальної власності» 
 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

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. відсутній 

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. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 

 
 

 

 
 




