
                                                                     
 
                                                                  
                                              РІШЕННЯ 

тридцять п’ята  сесія VІ скликання 
 

   від  28.08.2014 р. №1570 
 
Про  надання  дозволу  відділу   освіти   виконавчого  
комітету Коростенської міської ради на розірвання з  
КВТП «Коростеньхарч» договорів оренди приміщень     
шкільних    їдалень    загальноосвітніх    шкіл   міста  
       
 
           Розглянувши листи відділу  освіти   виконавчого  комітету  
Коростенської міської  ради за вх.№ 928/02-13 від 19.08.14 р. та комерційного 
виробничо-торгового  підприємства    «Коростеньхарч»    за    вх.934/02-13 
від 19.08.14 р.  про розірвання договорів оренди приміщень шкільних їдалень 
загальноосвітніх шкіл міста, відповідно Положення „Про впорядкування 
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 розірвання з комерційним виробничо-торговим 
підприємством  «Коростеньхарч» : 
1.1. договору оренди № 11/2013  від 30.08.13 р. їдальні № 18 загальною 
площею 500,0 кв.м., розташованої в ЗОШ № 2  по вул. 1 Травня,2, 
1.2. договору оренди № 12/2013  від 30.08.13 р. їдальні-роздавальні № 19 
загальною   площею   122,0 кв.м.,     розташованої     в     ЗОШ № 3        по 
вул. Древлянська,20,  
1.3. договору оренди № 13/2013  від 30.08.13 р. їдальні-роздавальні № 20 
загальною    площею     97,0 кв.м.,     розташованої     в міській гімназії  по 
вул. Грушевського,21,  
1.4. договору оренди № 14/2013  від 30.08.13 р. їдальні № 36 загальною 
площею 336,0 кв.м., розташованої в ЗОШ № 5 по вул. Островського,4, 
1.5. договору оренди № 15/2013  від 30.08.13 р. їдальні № 21 загальною 
площею 336,0 кв.м., розташованої в міському ліцеї по вул. Р. Люксембург,12, 
1.6. договору оренди № 16/2013  від 30.08.13 р. їдальні № 22 загальною 
площею 125,0 кв.м., розташованої в ЗОШ № 7  по вул.Крупської,1, 
1.7. договору оренди № 17/2013  від 30.08.13 р. їдальні № 28 загальною 
площею 281,0 кв.м., розташованої в ЗОШ №10  по вул. Мельника,9, 



1.8. договору оренди № 18/2013  від 30.08.13 р. їдальні № 37 загальною 
площею 564,0 кв.м., розташованої в ЗОШ №11  по вул.Грушевського,66, 
1.9. договору оренди № 19/2013  від 30.08.13 р. їдальні № 31 загальною 
площею 494,0 кв.м., розташованої в НВК „Школа-гімназія” № 12 по 
вул.Київська,4,  
1.10. договору оренди № 20/2013  від 30.08.13 р. їдальні-роздавальні № 23 
загальною площею 76,0 кв.м., розташованої в  ЗОШ №13   по                       
вул. Селезньова,101. 
 
   
Міський голова                                                           В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                    В.Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                            О. Ясинецький 
 
Заступник начальника управління                                                 В. Рибкін 
економіки        
                 
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


