
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  16.05.2012 р.  № 206         
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розглянувши подання заступника міського голови О. Ясинецького, 

керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 
РІШАЄ: 
 
                  Зняти з контролю, у зв’язку з виконанням та закінченням терміну дії 
рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради:  
 
1. №59 від 16.02.2011 р. „Про заходи щодо організації виконання рішення 
міської ради від 30.12.10 №76 „Про міський бюджет на 2011 рік”. 
 
2. № 234 від 27.04.2011 р.  „ Про надання дозволу Коростенському центру   
соціального  захисту  та  реабілітації  громадян  похилого віку на укладення з 
комунальною установою „Центр соціальної реабілітації дітей -інвалідів 
„Джерело надії” Коростенської міської ради” договору оренди частини  
нежитлового приміщення, розташованого  по вул. Котовського, 81 в м. 
Коростені”. 
 

Про зняття з контролю рішень виконавчого 
комітету Коростенської міської ради  
№ 720 від 08.12.2010 р., № 721 від 08.12.2010 р. 

Про зняття з контролю рішень виконавчого    
комітету Коростенської міської ради  
№ 59  від 16.02.2011 р.,  №234 від 27.04.2011 р., 
№238 від 27.04.2011 р.,  №241 від 27.04.2011 р., 
№248 від 27.04.2011 р.,  №267 від 18.05.2011 р., 
№271 від 18.05.2011 р.,  №338 від 08.06.2011 р., 
№388 від 22.06.2011 р.,  №391 від 22.06.2011 р., 
№411  від 06.07.2011 р., №412 від 06.07.2011 р., 
№428  від 06.07.2011 р., №430 від 20.07.2011 р., 
№456  від 03.08.2011 р., №515 від 07.09.2011 р., 
№561  від 21.09.2011 р., №562 від 21.09.2011 р., 
№563  від 21.09.2011 р. 



  

 3. № 238 від 27.04.2011р. „ Про надання дозволу комунальному 
виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству №4 на 
укладення з Коростенським центром соціально-психологічної реабілітації 
населення та його інформування з питань подолання наслідків 
Чорнобильської катастрофи  договору оренди  нежитлового приміщення,  
розташованого  по вул. Пролетарській, 3 в м. Коростені”. 
 
4. № 241 від 27.04.2011р. „ Про  затвердження   протоколу  № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання  дозволу комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 4 на укладення з  
фізичною особою – підприємцем  Білошицьким В.Л.  договору  оренди  
нежитлового   приміщення, розташованого по вул. Кірова,74  в м. Коростені”. 
 
5. № 248 від 27.04.2011р. „ Про  затвердження   протоколу  № 2 засідання  
конкурсної  комісії  та надання  дозволу Комунальному виробничо-
господарському підприємству на укладення з  ПП „МАХІМА СОМР” 
договору  оренди   частини   нежитлового   приміщення, розташованого по 
вул. Грушевського, 23 в м. Коростені”. 
 
6. № 267 від 18.05.2011р. „Про  затвердження   протоколу  № 2 засідання  
конкурсної комісії та надання  дозволу комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 3 на укладення з  
фізичною особою – підприємцем Губарець К.В.  договору  оренди частини  
нежитлового приміщення, розташованого по вул. Південній, 12 „а” в  
м. Коростені”. 
 
7. № 271 від 18.05.2011р. „Про надання дозволу комунальному підприємству 
теплозабезпечення на укладення з ПП „ЗаЯнНа”  договору 
короткострокового використання частини нежитлового  приміщення,  
розташованого  по  вул. Ольгинській, 4 в м. Коростені”. 
 
8. № 338 від 08.06.2011р. „Про  затвердження   протоколу  № 2 засідання  
конкурсної комісії та надання  дозволу Коростенській центральній міській 
лікарні на укладення з  Житомирським регіональним управлінням  
„Публічного акціонерного товариства комерційного банку „Приватбанк” 
договору  оренди  частини  фойє першого поверху міської поліклініки, 
розташованого по вул. Грушевського, 7 в м. Коростені”.  
 
9. № 388 від 22.06.2011р. „Про надання дозволу комунальному виробничому 
житловому ремонтно -експлуатаційному підприємству №  3 на укладення з 
Коростенсько-Лугинським об’єднаним районним військовим комісаріатом  
Житомирської області договору оренди нежитлового приміщення, 
розташованого вул. Сосновського, 17 в м. Коростені”.  
         



  

10. № 391 від 22.06.2011р. „Про затвердження протоколу № 2 засідання  
конкурсної комісії та надання дозволу комунальному підприємству 
теплозабезпечення на укладення з ПП „ЗаЯнНа”  договору  оренди  частини 
банно-прального комплексу, розташованого по вул. Ольгинській, 4 в              
м. Коростені”. 
 
11. № 411 від 06.07.2011р. „Про затвердження   протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу приватному підприємству 
„Коростенський житловий сервіс № 5" на укладення з ФОП Василівим Є.І. 
договору оренди нежитлового приміщення, розташованого по                     
вул. Каштанова, 31 в м. Коростені”. 
    
12. № 412 від 06.07.2011р. „Про затвердження   протоколу № 2 засідання 
конкурсної  комісії   та    надання дозволу Комунальному   виробничо - 
господарському підприємству на укладення з ФОП Нікогосовою М.Р. 
договору оренди частини нежитлового приміщення, розташованого по      
вул. Грушевського, 23 в м. Коростені”. 
 
13. № 428 від 06.07.2011р. „ Про затвердження  протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії та надання дозволу комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 4 на укладення з   
ФОП Шнайдер Г.В. договору оренди частини нежитлового приміщення, 
розташованого по вул. Кривоноса, 4-а в м. Коростені”. 
    
14. № 430 від 20.07.2011р. „ Про надання дозволу Коростенській  
центральній міській лікарні  на  укладення з фізичною особою - підприємцем 
Волківською Галиною Володимирівною договору  короткострокового  
використання  частини нежитлового  приміщення  холу  дитячої  поліклініки  
розташованого по вул. Грушевського,7 в м. Коростені”. 
 
15. № 456 від 03.08.2011р. „ Про затвердження протоколу № 2 засідання 
конкурсної комісії  та  надання дозволу Коростенській центральній міській  
лікарні   на  укладення  з юридичною особою -товариством з обмеженою 
відповідальністю „Пролінк” договору   оренди   частини технічного поверху 
будівлі міської поліклініки розташованої по вул. Грушевського,7 в                  
м. Коростені”. 
 
 
16. № 515 від 07.09.2011р. „ Про  затвердження  протоколу  № 2  засідання  
конкурсної комісії та  надання дозволу відділу культури  і   туризму   
виконавчого   комітету Коростенської міської ради на  укладення з приватним   
підприємцем   Грищенко О.О. договору  оренди танцювального майданчику, 
розташованого по вул. Грушевського, 3-А в м. Коростені”. 
 



  

17. № 561 від 21.09.2011р. „ Про  затвердження  протоколу  № 2  засідання  
конкурсної комісії та  надання дозволу відділу освіти виконавчого   комітету 
Коростенської міської ради на  укладення з    підприємством об’єднання 
громадян комплексною дитячо -юнацькою спортивною школою „Олімпієць –
Коростень” договору  оренди приміщення спортивного залу навчально-
виховного комплексу „Дитячий садок-школа-гімназія” № 12, розташованого 
по вул. Київська, 4  в м. Коростені”. 
 
18. № 562 від 21.09.2011р. „ Про надання дозволу  Коростенському центру 
соціального захисту  та  реабілітації  громадян похилого  віку  на  укладення з  
комунальною установою  Територіальний  центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Коростень договору оренди  частини 
нежитлового приміщення, та приміщення гаража, розташованих  по           
вул. Котовського, 81 в м. Коростені”. 
    
19. № 563 від 21.09.2011р. „ Про надання дозволу  відділу освіти  
виконавчого комітету Коростенської міської ради на укладення з відділом 
культури і туризму  виконавчого комітету Коростенської міської ради 
договору оренди  частини нежитлового приміщення, розташованого  по вул. 
Грушевського, 66 в м. Коростені”. 
 
    
Міський голова                                                     В.Москаленко  

 
 

Керуючий справами виконкому                              
А. Охрімчук 

                                                      
Начальник відділу внутрішньої  
політики, оргроботи та контролю                                                

І.Пасічник-Прокопенко 
 

Начальник юридичного відділу                              
Т.Камінська 


