
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

 Від  28.03.2012р.  №  143 
 
 
 
 
 
   
                                 
 
            
 
 

            Для приведення у відповідність до протоколу № 2 від 06.02.12р. 
орендної плати за частину даху житлового будинку, розташованого по             
вул. Красіна, 3 в м. Коростені, 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 до  рішення  виконавчого  комітету  Коростенської  
міської  ради № 55 від 08.02.2012р. „Про затвердження протоколу № 2 
засідання постійно діючої комісії по передачі майна в оренду та надання  
дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно - експлуатаційному 
підприємству № 2 на укладення з Житомирською філією концерну 
радіомовлення, радіозв’язку та телебачення договору оренди  даху житлового 
будинку,  розташованого по  вул. Красіна, 3 в м. Коростені”, а саме: текст  
пункту 2 викладеному в редакції: 
„… в розмірі 400,00 грн. в місяць, або 40,00 грн. за 1 кв.м (без урахування 
ПДВ)…”, змінити та викласти в редакції: 
„… в розмірі 400,00 грн. в місяць, або 40,00 грн. за 1 кв.м (з урахуванням 
ПДВ)…”, далі за текстом без змін. 
 
           2. Комунальному виробничому-житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 2 (Ананченко П.П.) врахувати внесені зміни до п.2 рішення 

  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Коростенської 
  міської ради № 55 від 08.02.2012р. „Про затвердження протоколу № 2 
  засідання постійно діючої комісії по передачі майна в оренду та  
  надання  дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно - 
  експлуатаційному підприємству № 2 на укладення з Житомирською    
  філією концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення 
  договору оренди  даху житлового будинку,  розташованого по  
  вул. Красіна, 3 в м. Коростені 



виконавчого комітету Коростенської  міської  ради № 55 від 08.02.2012р. при 
укладенні договору оренди. 

 
 
Міський голова                                                                             В. Москаленко  
 
 

Заступник міського голови 
                                                                                                                                                                   О. Ясинецький  
 
                                                                                                                              Начальник управління    економіки                                           
                                                                                                                                                                           О. Жилін           
                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                              Заступник начальника управління  економіки                             
                                                                                                                                                                            В. Рибкін           
                                                                                                   

    Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


