
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять п’ята сесія VІ скликання 
 
    від  28.08. 2013 р.  № 1168  

 
Про надання дозволу відділу освіти виконавчого  
комітету Коростенської міської ради на укладення 
з КВТП „Коростеньхарч” договорів оренди приміщень  
шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста 
для організації харчування школярів 
       
               Розглянувши заяви директора комерційного виробничо-
господарського  підприємства „Коростеньхарч” за вх. № 975/02-13,                
№ 976/02-13, № 977/02-13, №978/02-13, № 979/02-13, № 980/02-13,                 
№ 981/02-13, № 982/02-13, № 983/02-13, № 984/02-13 від 20.08.13р. про 
надання дозволу на оренду приміщень шкільних їдалень загальноосвітніх 
шкіл міста Коростеня з орендною платою 1 грн. в рік та погодження відділу 
освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради за вх. № 918/02-13 
від 06.08.13р.,  відповідно п.28 додатку № 3 Положення „Про впорядкування 
умов оренди комунального майна в місті Коростені”, керуючись п.51 ч.1 
ст.26   Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
         1. Надати дозвіл відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради (Краснокутська А.В.) на укладення з комерційним  виробничо-
торговим підприємством „Коростеньхарч” (копія витягу з державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 862869    
від 20.08.13р.) договорів оренди приміщень шкільних їдалень 
загальноосвітніх шкіл міста Коростеня  для організації харчування  школярів, 
терміном на один рік, з орендною платою одна гривня в рік: 
         1.1  їдальні  № 18, розташованої   в   загальноосвітній  школі № 2   за   
адресою :  м. Коростень, вул. 1 Травня, 2,  загальною   площею  500,00 кв.м;      
         1.2 їдальні - роздавальні № 19,  розташованої в загальноосвітній     
школі № 3 за адресою: м.Коростень,  вул.Древлянська, 20, загальною площею  
122,0 кв.м; 
         1.3  їдальні - роздавальні   №  20,   розташованої   в  Коростенській 
міській гімназії за адресою:   м.Коростень, вул. Грушевського, 21, загальною 
площею 97,0 кв.м; 
         1.4 їдальні № 21, розташованої в загальноосвітній школі № 6 за    
адресою: м. Коростень, вул. Р.Люксембург,12, загальною площею 336,0 кв.м; 
         1.5  їдальні  №  22, розташованої  в загальносвітній школі № 7 за    
адресою:   м.   Коростень, вул.  Крупської, 1, загальною площею 125,0 кв.м; 



       
 
          1.6  їдальні - роздавальні № 23, розташованої в загальносвітній              
школі № 13  за адресою: м. Коростень, вул. Селезньова, 101, загальною 
площею 76,0 кв.м; 
         1.7 їдальні № 28,  розташованої в  загальносвітній школі № 10  за   
адресою:   м.  Коростень, вул. Мельника, 9, загальною площею 281,0 кв.м; 
         1.8 їдальні № 31, розташованої в навчально-виховному комплексі 
«Школа-гімназія» № 12  за адресою: м. Коростень, вул. Київська,4, загальною 
площею 494,0 кв.м; 
         1.9  їдальні № 36, розташованої  в загальносвітній школі № 5 за    
адресою:  м.  Коростень, вул. Островського, 4, загальною площею 336,0 кв.м; 
         1.10 їдальні №  37,  розташованої в загальносвітній школі № 11 за   
адресою: м.  Коростень, вул. Грушевського, 66, загальною площею 564,0 кв.м 
 
         2. Контроль за експлуатацією об’єктів, їх цільового використання та 
виконання умов   договорів оренди покласти на  балансоутримувача. 
 
         3. Договори оренди  підлягають реєстрації у відділі по управлінню та 
приватизації міської  комунальної власності управління економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради у десятиденний  термін після 
прийняття рішення. 
 
         4. Контроль за  виконанням рішення  покласти на постійну комісію  
міської ради з питань бюджету, економіки  та комунальної  власності 
заступника міського голови   Ясинецького О.А. 
 
   
Міський голова                                                            В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                В. Ходаківський 
  
Заступник міського голови                                                   О. Ясинецький 
 
Заступник міського голови                                                   О.Дзига 
 
Начальник  фінансового управління                                    Л.Щербанюк 
 
Заступник начальника управління                                       В. Рибкін 
економіки        
 
Начальник юридичного відділу                                           Т.Камінська       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


