
               
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Від 02.06.2021 р.  №______ 
 

 

 

     

 

 

 

 

Розглянувши лист ТОВ «Житомиркомунсервіс», довідку щодо розміру 

несплачених сум орендної плати станом на 31.05.2021 року, інформацію відділу 

з питань цивільного захисту виконавчого комітету Корсотенської міської ради 

від 19.05.2021 р. №22-11/112, враховуючи адміністративно-територіальну 

реформу та створення Коростенської міської громади в особі Коростенської 

міської ради, до якої увійшла територія Сарновицької сільської ради, 

керуючись рішенням Коростенської міської ради (четверта сесія VIIІ 

скликання) від 25.02.2021 р. №155, 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», 

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 внесення змін до 

договору оренди гідротехнічної споруди ГЕС, яка розташована по вул. Дачна, 

23, в селі Сарновичі Коростенського району Житомирської області, укладеного 

з ТОВ «Житомиркомунсервіс» від 08.04.2016 р., в частині: 

 1.1. визначення сторін договору: 

орендодавець – управління земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

Про надання дозволу управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на внесення 

змін до договору оренди гідротехнічної споруди ГЕС, яка розташована по 

вул. Дачна, 23, в селі Сарновичі Коростенського району  

Житомирської області, укладеного з ТОВ «Житомиркомунсервіс» від 

08.04.2016 року 



балансоутримувач – КП «Водоканал»; 

орендар – ТОВ «Житомиркомунсервіс». 

 1.2. встановлення орендної плати з дня укладання додаткової угоди 

(договору) – 4707,4 грн. з ПДВ із врахуванням індексів інфляції з дня укладання 

договору оренди гідротехнічної споруди ГЕС (08.04.2016 р.).  

 2. Управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого 

комітету Коростенської міської ради підготувати додаткову угоду (договір), 

викладену в новій редакції згідно з примірним договором оренди, 

затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 12.08.2020 р.  

№820. 

3. ТОВ «Житомиркомунсервіс» суму несплаченої орендної плати станом 

на 31.05.2021 р. згідно з діючим договором оренди гідротехнічної споруди ГЕС 

від 08.04.2016 року, укладеного з територіальною громадою в особі 

Сарновицької сільської ради Коростенського району Житомирської області, що 

становить ___ тис.грн., перерахувати до бюджету Коростенської міської 

територіальної громади за наступними реквізитами:  

Код отримувача (ЄДРПОУ) – 37976485 

Р/р UA198999980334169850000006827 

Отримувач –  ГУК у Жит.обл/ТГ м.Коростень.  

 

 
 

Міський голова                                                       Володимир МОСКАЛЕНКО  

 

Перший заступник міського голови 

Володимир ВИГІВСЬКИЙ 

 

Заступник міського голови 

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

Начальник управління земельних відносин та 

комунальної власності 

Світлана  ЛЮБОЧКО 

 

Начальник фінансового управління 

Людмила БАРДОВСЬКА  

 

Начальник відділу комунальної власності 

Ганна БАБСЬКА 

 
Начальник юридичного відділу 

 Тетяна КАМІНСЬКА 

 

 


