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Розглянувши заяву ТОВ «Сахара», подану через електронну торгову 

систему «ProZorro.Продажі», довідку балансоутримувача комунального 

виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №1, звіт про 

незалежну оцінку майна, 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 №483, рішення Коростенської міської ради (сорок друга сесія VII 

скликання) від 08.10.2020р. №1965 «Про врегулювання питань оренди майна 

комунальної власності територіальної громади міста Коростеня», з метою 

приведення площі орендованого приміщення у відповідність до технічного 

паспорту зазначеного об’єкту, враховуючи довідку КП «Коростенське 

міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради №218 

від 18.11.2020 р., 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. Внести зміни в п. 1.4 рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №555 від 05.12.2018 р. «Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету Коростенської міської ради в частині зміни площ нежитлових 

приміщень, наданих в оренду комунальним виробничим житловим ремонтно-

експлуатаційним підприємством №1» та викласти його в новій редакції: 

«1.4 №262 від 20.06.18 р. «Про затвердження  протоколу  № 2 засідання 

постійно діючої комісії по передачі майна в оренду та надання дозволу 

комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради №555 від 05.12.2018 р. «Про внесення змін до рішень 

виконавчого комітету Коростенської міської ради в частині зміни площ 

нежитлових приміщень, наданих в оренду комунальним виробничим 

житловим ремонтно-експлуатаційним підприємством №1» в частині 

збільшення орендованої площі приміщень по вул. Героїв Чорнобиля, 3, в 

м. Коростень, що орендуються ТОВ «Сахара» 



підприємству №1 на укладення з ТОВ «Сахара» договору оренди частини 

нежитлового вбудованого підвального приміщення, розташованого по 

 вул. Героїв Чорнобиля,3 в м. Коростені”, а саме: 

  - в тексті рішення змінити загальну орендовану площу з 388,8 кв.м на загальну 

площу в розмірі 434,3 кв.м». 

2. Комунальному виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному 

підприємству №1 підготувати та укласти додаткову угоду з ТОВ «Сахара» в 

частині збільшення орендованої площі приміщення. 

3. Додаткова угода підлягає реєстрації у відділі комунальної власності 

управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради у десятиденний термін після прийняття рішення.  

 

 
Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО  

Заступник міського голови 

Олександр ЯСИНЕЦЬКИЙ 

 

Начальник управління земельних відносин та 

комунальної власності 

Світлана  ЛЮБОЧКО 

 

Начальник відділу комунальної власності 

Ганна БАБСЬКА 

 

Начальник юридичного відділу 

 Тетяна КАМІНСЬКА 

 


