
               
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 06.10.2021 р.  №______ 
 

 

 

     

 

 

 

 

Розглянувши звернення АТ «Укртелеком» Житомирська філія від 

27.08.2021 р. №144-ВНХ-ZT-18Е000-2021 (за вх. № 1442/02-06 від 

02.09.2021р.), враховуючи, що Коростенська міська рада є правонаступником 

прав та обов’язків Новаківської сільської ради, згідно з рішенням 

Коростенської міської ради (четверта сесія VIIІ скликання) від 25.02.2021 р. 

№155 в частині затвердження передавального акту Новаківської сільської ради, 

відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 р. № 483, 

рішення Коростенської міської ради (сорок друга сесія VII скликання) від 

08.10.2020 р. №1965 «Про врегулювання питань оренди майна комунальної 

власності територіальної громади міста Коростеня» зі змінами, керуючись пп.1 

п.а ст.29, ч.5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 

РІШАЄ: 
 

 1. Надати дозвіл управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на розірвання  

договору оренди нежитлових приміщень за адресою: вул. Слави, 1-А, с.Новаки, 

Коростенський район, Житомирська область, Коростенська міська 

територіальна громада, укладеного між Новаківською сільською радою та 

Акціонерним товариством «Укртелеком» Житомирська філія, за згодою сторін, 

після повного погашення орендарем заборгованості з орендної плати. 

 2. Балансоутримувачу нежитлових приміщень за адресою: вул. Слави, 1-

А, с. Новаки, Коростенський район, Житомирська область, здійснити огляд 

об’єкту оренди та прийняти його згідно з актами приймання-передачі.  

Про надання дозволу управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на розірвання  

договору оренди №3/18/195/16 від 22.02.2016р. нежитлових приміщень за 

адресою: вул. Слави, 1-А, с. Новаки, Коростенський район, Житомирська 

область, Коростенська міська територіальна громада, укладеного з  

АТ «Укртелеком» 



3. Управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого 

комітету Коростенської міської ради спільно з балансоутримувачем майна: 

 3.1. підготувати та укласти додаткову угоду (договір) про розірвання 

договору оренди №3/18/195/16 від 22.02.2016 р., укладеного з  

АТ «Укртелеком». 

 3.2. опублікувати договір в електронній торговій системі відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

  

 
Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО  

 

Заступник міського голови 

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

                                                                                                                                    Керуючий справами виконкому 

Андрій ОХРІМЧУК 

 

Начальник управління земельних відносин та 

комунальної власності 

Світлана  ЛЮБОЧКО 

 

Начальник відділу комунальної власності 

Ганна БАБСЬКА 

 

Начальник юридичного відділу 

 Тетяна КАМІНСЬКА 

 

 

 

 

 


