
                                                                        
 

РІШЕННЯ 
сорок п’ята  сесія VІ скликання 

 
від  27.08.2015 р. №1969 
              
Про   надання  дозволу комунальному виробничому  
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1  
на укладення з ТОВ „Міський інформаційний центр”  
договору оренди частини нежитлового приміщення,  
розташованого по вул. Грушевського, 33 в м. Коростені 
 
           
          Розглянувши лист директора ТОВ „Міський інформаційний центр” за 
вх. № 860/02-13 від 12.08.15р. та лист-погодження комунального 
виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємству № 1        
від 13.08.15р. № 653, щодо укладення договору оренди частини нежитлового 
приміщення по вул. Грушевського, 33 в м. Коростені, з орендною платою       
1 гривня в рік, враховуючи, що Коростенська міська рада є одним із 
засновників ТОВ „Міський інформаційний центр” з часткою в статутному 
капіталі 75 відсотків, керуючись п.51 ч.1 ст.26   Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
         1. Надати дозвіл комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 1 (Городничий П.О.) на укладення з 
товариством з обмеженою відповідальністю „Міський інформаційний центр”  
договору оренди частини нежитлового приміщення,  розташованого за    
адресою: м.  Коростень,   вул. Грушевського, 33,  загальною  площею       
103,5 кв.м для використання під офіс, терміном на два роки 11 місяців, за 
пропозицією орендаря, з орендною платою одна гривня в рік з подальшою 
індексацією. 
      2. При необхідності внутрішні перебудови  орендованого приміщення 
проводити лише за погодженням з  відділом архітектури, містобудування та 
земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради та 
балансоутримувачем. 
 
 
 



         3. Контроль за експлуатацією об’єкта оренди, його цільового     
використання  та  виконання умов договору покласти на  балансоутримувача. 
 
         4. Договір оренди підлягає реєстрації у відділі по управлінню та 
приватизації міської комунальної власності управління економіки 
виконавчого комітету Коростенської міської ради у десятиденний  термін 
після прийняття рішення. 
            
         5. 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 
 
Перший заступник міського голови                                             В.Вигівський 
 
Начальник  фінансового управління                                             Л.Щербанюк 
 
Начальник управління економіки                                                 О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                              В. Рибкін        
                 
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


