
            
 
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  21.09.2011 р.  №577         
 
Про зняття з контролю рішень виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  
№17 від 18.01.2006р.,№59 від 13.02.2006р., 
№77 від 15.02.2006р.,№84 від 15.02.2006р., 
№110 від 01.03.2006р.,№113 від 01.03.2006р., 
№172 від 22.03.2006р.,№174 від 22.03.2006р., 
№176 від 22.03.2006р.,№209 від 19.04.2006р., 
№211 від 19.04.2006р.,№239 від 17.05.2006р., 
№261 від 31.05.2006р., №267 від 31.05.2006р., 
№269 від 31.05.2006р.,№286 від 26.06.2006р., 
№332 від 05.07.2006р.,№366 від 19.07.2006р., 
№369 від 19.07.2006р.,№407 від 02.08.2006р., 
№531 від 11.10.2006р.,№582 від 25.10.2006р., 
№7 від 17.01.2007 р., №64 від 07.02.2007р., 
№65 від 07.02.2007 р., №66 від 07.02.2007р.,  
№79 від 07.02.2007 р., №117 від 22.02.2007р., 
№133 від 05.03.2007р.,№177 від 21.03.2007р., 
№305 від 15.05.2007р.,№314 від 15.05.2007р., 
№315 від 15.05.2007р.,№361 від 06.06.2007р., 
№363 від 06.06.2007р.,№366 від 06.06.2007р., 
№408 від 21.06.2007р.,№413 від 21.06.2007р., 
№441 від 04.07.2007р.,№520 від 08.08.2007р., 
№527 від 08.08.2007р.,№550 від 22.08.2007р., 
№563 від 22.08.2007р.,№582 від 05.09.2007р., 
№601 від 19.09.2007р.,№771 від 21.11.2007р., 
№775 від 21.11.2007р.,№779 від 21.11.2007р., 
№64 від 06.02.2008р.,  №72 від 06.02.2008р., 
№73 від 06.02.2008р., №112 від 20.02.2008р., 
№116 від 20.02.2008р., №117 від 20.02.2008р., 
№163 від 05.03.2008р., №164 від 05.03.2008р.,  
№177 від 19.03.2008р., №304 від 23.04.2008р., 
№335 від 14.05.2008р., №337 від 14.05.2008р.,  
№343 від 14.05.2008р., №348 від 14.05.2008р., 
№349 від 14.05.2008р., №396 від 04.06.2008р., 



  

№435 від 02.07.2008р., №438 від 02.07.2008р., 
№440 від 02.07.2008р., №442 від 02.07.2008р., 
№443 від 02.07.2008р., №445 від 02.07.2008р., 
№511 від 06.08.2008р., №539 від 06.08.2008р.,  
№926 від 26.11.2008р., №129 від 04.03.2009р., 
№213 від 22.04.2009р., №314 від 17.06.2009р., 
№317 від 17.06.2009р., №320 від 17.06.2009р., 
№323 від 17.06.2009р.,  №2 від 20.01.2010р., 
№26 від 20.01.2010р.,   №27 від 20.01.2010р., 
№30 від 20.01.2010р.,  №45 від 03.02.2010р., 
№46 від 03.02.2010р.,  №161 від 07.04.2010р., 
№163 від 07.04.2010р.,№178 від 07.04.2010р., 
№180 від 07.04.2010р., №205 від 21.04.2010р., 
№210 від 03.09.2010р., №257 від 19.05.2010р., 
№280 від 09.06.2010р.,№281 від 09.06.2010р.,  
№282 від 09.06.2010р.,№325 від 23.06.2010р., 
№329 від 23.06.2010р.,№340 від 23.06.2010р., 
№347 від 07.07.2010р.,№348 від 07.07.2010р., 
№349 від 07.07.2010р.,№371 від 21.07.2010р., 
№372 від 21.07.2010р., №374 від 21.07.2010р., 
№396 від 21.07.2010р., №414 від 21.07.2010р.,  
№451 від 04.08.2010р., №455 від 04.08.2010р., 
№680 від 03.11.2010р. 

Розглянувши подання першого заступника міського голови В.В. 
Вигівського, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконком міської ради 
РІШАЄ: 
                   
Зняти з контролю, у зв’язку з виконанням та закінченням терміну дії рішення 
виконавчого комітету Коростенської міської ради:  
1. №17 від 18.01.2006 р. “Про надання дозволу на передачу основних 
засобів”. 
2. №59 від 13.02.2006 р. “Про затвердження висновку про можливість  
виконання опікунських обов’язків гр.Фіцай Ніною Миколаївною щодо 
малолітнього Олійника Владислава Анатолійовича”. 
3.  №77 від 15.02.2006 р. ”Про затвердження висновку про можливість 
виконання опікунських обов’язків гр.Дагіровою Світланою Володимирівною 
щодо малолітньої Каленської Оксани Володимирівни”. 
4. №84 від 15.02.2006 р. “Про закріплення житла за малолітнім            
Боровим Д.С. ”. 
5. №110 від 01.03.2006 р.  „Про  часткові зміни до рішення міськвиконкому        
№ 286 від 20.07.2005 року “ Про затвердження висновку про можливість 
виконання   опікунських обов’язків гр. Ругень Ольгою Олександрівною щодо 
малолітнього Михайлова Федора Володимировича”. 



  

6. №113 від 01.03.2006 р. „Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Литвин С. М. щодо неповнолітньої 
Орищенко К. А. ”. 
7. №172 від 22.03.2006 р. „Про закріплення житла за неповнолітньою 
Скиданчук Ю. М.”. 
8. №174 від 22.03.2006 р. „Про закріплення  житла за неповнолітнім 
Адамовським А.С.”. 
9. №176 від 22.03.2006 р. „Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов’язків  піклувальника гр.Бутриком Олександром Петровичем 
щодо неповнолітньої  Скиданчук Юлії Миколаївни”. 
10. №209 від 19.04.2006 р. „Про затвердження висновку про можливість 
виконання опікунських обов’язків гр.Бордюг Надією Миколаївною щодо 
малолітнього Матвієнка Даніїла  Валерійовича”. 
11. №211 від  19.04.2006 р.  “Про затвердження висновку про  можливість 
виконання обов’язків опікуна гр.Камінським Іваном Івановичем щодо 
малолітньої Камінської В.В. та обов’язків піклувальника щодо 
неповнолітнього Камінського В.В.” 
12. №239 від 17.05.2006 р. “Про закріплення житла за неповнолітньою Чумак 
І.В. ”. 
13.  №261 від 31.05.2006 р. “Про закріплення місць для розміщення стоянок 
металевих гаражів на території м. Коростеня”.   
14. №267 від 31.05.2006 р.  “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків опікуна гр. Козел Володимиром Даниловичем  щодо 
малолітнього Козела  Я.В.”. 
15. №269 від 31.05.2006 р. “Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов'язків піклувальника гр.Петровською Валентиною      
Андріївною  щодо  неповнолітнього   Фомченка Д.В.”. 
16.  №286 від 26.06.2006 р. “Про надання дозволу на передачу трактора Т-
16”. 
17. №332 від 05.07.2006 р. “Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов'язків піклувальника гр.Шмуйлом Василем Миколайовичем 
щодо неповнолітнього Куткіна Є.Р. ”. 
18. №366 від 19.07.2006 р. “Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов'язків опікуна гр.Григорович Тамарою Михайлівною щодо 
малолітньої Григорович О.В.  та піклувальника  щодо неповнолітньої 
Говорової К.Д. ”.   
19. №369 від 19.07.2006 р. “Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов'язків піклувальника гр. Вознюком Іваном Миколайовичем 
щодо неповнолітньої Бондар М.Л.”. 
20. №407 від 02.08.2006 р.  “Про закріплення  житла за неповнолітньою 
Орищенко К.А. ”.  
21. №531 від 11.10.2006 р. “Про надання дозволу на видалення зелених 
насаджень”.  



  

22. №582 від 25.10.2006 р. “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків опікуна гр. Александровою Аллою Анатоліївною щодо 
малолітнього  Александрова М.М. ”.  
23. № 7 від 17.01.2007 р. “Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов'язків піклувальника гр. Цвєтковою Наталією Василівною 
щодо неповнолітньої Проклової Ю.О”.  
24. № 64 від 07.02.2007 р.  “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр.Савченко Людмилою Степанівною 
щодо неповнолітньої  Клименко Г.В. ”. 
25. № 65 від 07.02.2007 р.  “Про затвердження висновку  «Про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр.Волошиним Валентином 
Михайловичем щодо неповнолітнього  Хомутовського Р.Г. ”. 
26. № 66 від 07.02.2007 р. “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків опікуна гр. Косянчук Світланою Володимирівною 
щодо малолітнього  Москальця А.В. ”.  
27. № 79 від 07.02.2007 р.  “Про закріплення житла за неповнолітніми  
Меркуловою К.В., Меркуловою А.В., у зв’язку з досягненням дитиною 
повноліття”. 
28. № 117 від 22.02.2007 р.   “Про закріплення житла за неповнолітньою  
Білошицькою Н.В. ”.  
29. №133 від  05.03.2007 р.   “Про затвердження висновку  «Про можливість 
виконання обов’язків опікуна гр. Гошком Іваном Антоновичем щодо 
малолітнього Гошка А.О. ”. 
30. № 177 від 21.03.2007 р. “Про закріплення житла за неповнолітньою  
Барановою М.П. ”. 
31. №  305 від 15.05.2007 р. “Про закріплення житла за неповнолітньою 
Лучко Г.В. ”. 
32. № 314 від 15.05.2007 р. “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр.Яковчуком Василем 
Володимировичем щодо неповнолітнього Яковчука Є.В.”. 
33. №  315 від  15.05.2007 р. “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Рахлевською Світланою 
Мефодіївною щодо неповнолітнього Виговського В.М.”. 
34. №  361 від 06.06.2007 р. “Про закріплення житла за неповнолітньою 
Пархомчук М.С.”. 
35. № 363 від 06. 06.2007 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Ярмоленка С.Г.”.  
36. № 366 від 06.06.2007 р.  “Про  затвердження висновку  “Про можливість 
виконання обов’язків опікуна  гр.Каленською Л.Д. щодо малолітнього   
Іванькова М.В. та неповнолітньої Іванькової А.В.”. 
37. № 408 від 21.06.2007 р.  “Про закріплення житла за неповнолітніми 
Довгоборець О.С., Довгоборець І.С. ”. 
38. №  409 від 21.06.2007 р. “Про закріплення житла за неповнолітньою 
Салтан Ю.Б. ”. 



  

39. № 413 від 21.06.2007 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітніх Суворової О.І., Суворова М.І.”.  
40. № 441 від 04.07.2007 р.  “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Примаченком Володимиром 
Миколайовичем щодо  неповнолітнього  Примаченка Д.С.”.  
41. № 520 від 08. 08.2007 р. “Про встановлення опіки над житлом 
малолітнього Іванькова Максима Вікторовича, неповнолітньої  Іванькової 
Альони Вікторівни”. 
42. №527 від 08.08.2007 р.  “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Єршовою Лідією Олександрівною 
щодо  неповнолітнього  Рудницького О.О.”. 
43. № 550 від  22.08.2007 р.  “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Цибою Антоніною Францівною щодо  
неповнолітнього Воронова О.О.”. 
44. № 563 від 22.08.2007 р. “Про закріплення житла за неповнолітньою 
Льошиною Іриною Олександрівною”. 
45. №  582 від 05.09.2007 р. “Про затвердження  висновку « Про  можливість 
виконання обов'язків піклувальника гр.Яцковою  Зінаїдою Володимирівною 
щодо неповнолітньої  Кучи Валентини  Володимирівни”. 
46. № 601 від  19.09.2007 р. “Про затвердження  висновку про  можливість 
виконання обов'язків опікуна  гр. Селюком Віталієм Леонідовичем щодо 
малолітньої   Сімушевої Ольги Миколаївни”. 
47. № 771 від 21.11.2007 р.  “Про внесення змін до рішення виконкому  
міської ради  №72 від 16.02.2005 “Про  можливість виконання опікунських 
обов'язків гр. Обиход В.В. щодо малолітніх Кінарейкіна Б.О. та Кінарейкіної 
В.О.”. 
48. № 775 від 21.11.2007 р. “Про внесення змін до рішення виконкому  
міської ради  № 208 від 21.08.1996р “Про  можливість виконання опікунських 
обов'язків гр. Бурківською М.П. щодо неповнолітньої Салтан Юлії 
Борисівни”. 
49. № 779 від 21.11.2007 р.  “Про внесення змін до рішення виконкому  
міської ради  №324 від 10.08.2005р. “Про  можливість виконання опікунських 
обов'язків гр.. Сергеєвою Марією Ничипорівною щодо малолітнього 
Шухаліна Олександра Сергійовича”. 
50. № 64 від 06.02.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконкому  міської 
ради  № 93 від 02.03.2005 “Про затвердження висновку про можливість 
виконання   опікунських обов’язків  гр. Вертецькою Т.І.  щодо малолітньої 
Басюк С.С.”. 
51. № 72 від 06.02.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконкому  міської 
ради  № 508 від 23.11.2005 “Про затвердження висновку про можливість 
виконання   опікунських обов’язків  гр.  Демінською Валентиною 
Володимирівною  щодо малолітньої Демінської Марії Михайлівни”. 
52. № 73 від   06.02.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконкому  
міської ради  № 728  від 29.12.2006 “Про затвердження висновку про 
можливість виконання опікунських обов’язків Примак Г.П.”. 



  

53. № 112 від 20.02.2008 р. “Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Медведчук Світланою Геннадіївною 
щодо неповнолітнього Сторожука Євгена Федоровича”. 
54. № 116 від   20.02.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконкому 
міської ради № 211 від 19.04.2006 “Про  можливість виконання обов'язків 
опікуна гр. Камінським Іваном Івановичем щодо малолітньої Камінської 
Владислави В’ячеславівни”. 
55. № 117 від   20.02.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконкому  
міської ради  № 208 від 15.07.1998р “Про  призначення опіки над 
неповнолітньою Бронзою Олександрою Сергіївною”. 
56. № 163 від   05.03.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Коростенської   міської ради  № 247 від 17.08.1994р. “Про  
призначення опіки над неповнолітнім Чайківським А.І. ”. 
57. № 164 від  05.03. 2008 р. “Про затвердження висновку про можливість 
виконання обов’язків опікуна гр. Басюк Людмилою Олександрівною  щодо  
малолітнього Басюка Богдана Сергійовича”. 
58. № 177 від  19.03.2008 р.  “Про скасування рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради № 24 від  19.01.1994 року ,,Про можливість 
виконання обов’язків опікуна гр. Кошовенко Жанною Іванівною щодо 
неповнолітнього Корсуна Святослава Юрійовича’’ та затвердження висновку 
,,Про можливість виконання обов’язків піклувальника гр. Кошовенком 
Сергієм Володимировичем щодо неповнолітнього Корсуна Святослава 
Юрійовича’’. 
59. №  304 від   23.04. 2008 р.  “Про закріплення та збереження  житла за 
неповнолітнім Сергеєвим Олександром Сергійовичем”. 
60. № 335 від  14.05.2008 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Хомутовського Р.Г. ”. 
61. № 337 від  14.05.2008 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Зосименка О.І.”. 
62. № 343 від 14.05.2008 р. “Про затвердження висновку  про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Ходаківською Ольгою Лукашівною 
щодо неповнолітньої Ходаківської Ольги Сергіївни”. 
63. № 348 від 14.05.2008р. “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради № 65 від 07.02.2007 “Про можливість виконання 
обов’язків піклувальника гр. Волошиним Валентином Михайловичем щодо 
неповнолітнього  Хомутовського Р.Г.”.  
64. №349 від 14.05.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради № 211 від 19.04.2006 “Про  можливість виконання 
обов'язків піклувальника гр.Камінським Іваном Івановичем щодо 
неповнолітньої Камінської Владислави В’ячеславівни”.  
65. №396 від 04.06.2008р.  “Про закріплення та збереження  житла за 
неповнолітньою Соловей Анастасією Миколаївною”.  
66. № 435 від   02.07.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету  міської ради  № 469 від 28.08.2002р. “Про  призначення опіки над 
неповнолітніми Довгоборець О.С., Довгоборець І.С.”.  



  

67. №438 від 02.07.2008 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Бурківського Д.О.”.  
68. №440 від 02.07.2008 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Чайківського А.І.”.  
69. №442 від 02.07.2008 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітньої Бронзи О.С.”.  
70. №443 від  02.07.2008 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Шворака І.С.”.  
71. №  445 від  02.07.2008 р.  “Про закріплення та збереження  житла за 
малолітнім  Юхимчуком О.Р. ”.  
72. № 511 від 06.08.2008 р. „Про внесення змін  до рішення  виконавчого 
комітету Коростенської міської ради  № 490 від  18.07.2007 р. та відміну 
рішення виконавчого комітету  Коростенської  міської ради  № 467  від 
16.07.2008 р.”. 
73. № 539 від 06.08.2008 р. “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради  № 610 від  08.11.2006р. “Про затвердження висновку 
«Про можливість виконання обов’язків опікуна гр. Музиченко Іриною 
Миколаївною щодо малолітньої  Соловей Анастасії Миколаївни”.    
74. №926 від 26.11.2008 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Воронова Олександра Олеговича”.  
75. №129 від 04.03.2009 р.  “Про збереження права дитини, позбавленої 
батьківського піклування -  Дурицького Сергія Геннадійовича  на  житло за 
адресою: м.Коростень, вул. Ш.Алейхема, 10, кв.73”. 
76. № 213 від  22.04.2009 р.  “Про скасування рішення виконавчого комітету  
№441 від 04.07.2007 року “Про можливість виконання обов’язків 
піклувальника гр. Примаченком Володимиром Миколайовичем щодо 
неповнолітнього Примаченка Д.С.”, затвердження висновку “Про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Примаченко Тетяною 
Володимирівною» та призначення Примаченко Тетяни Володимирівни 
піклувальником  над неповнолітнім Примаченком Дмитром Сергійовичем”.  
77. № 314 від 17.06.2009 р. “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради  № 636 від  22.11.2006р. “Про затвердження висновку 
про можливість виконання обов’язків опікуна гр. Барсук Оленою 
Станіславівною щодо малолітньої Мухарської А.А.”.  
78. №317 від 17.06.2009 р. “Про встановлення опіки над житлом 
малолітнього Пастухова Артема Юрійовича, у зв’язку зі смертю  опікуна 
дитини”. 
79. №320 від  17.06.2009 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Савіна Петра Григоровича, у зв’язку з досягненням 
дитиною повноліття”. 
80. №323 від 17.06.2009 р. “Про встановлення опіки над житлом 
малолітнього Дурицького Сергія Геннадійовича”. 
81. №2 від 20.01.2010 р. “Про затвердження тарифів на послуги з 
водопостачання та водовідведення”. 



  

82. №26 від 20.01.2010 р. “Про затвердження висновку  “Про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Гурківським Віктором Франковичем 
та встановлення піклування  над неповнолітньою Пархомчук Лілією 
Вікторівною”. 
83. № 27 від 20.01.2010 р.  “Про затвердження висновку  “Про можливість 
виконання обов’язків піклувальника гр. Марченко Наталією 
Володимирівною” та встановлення піклування  над неповнолітнім Хомичем 
Богданом Анатолійовичем”. 
84. №30 від 20.01.2010 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітнього Хомича Богдана Анатолійовича”. 
85. № 45 від 03.02.2010 р. “Про затвердження графіку роботи 
підвищувальних станцій водопостачання КП  „Водоканал””. 
86. № 46 від 03.02.2010 р. “Про затвердження тарифу на послуги з 
утримання будинку та прибудинкової території по вул. Пролетарська, 37”. 
87. № 161 від 07.04.2010 р. „Про  затвердження   протоколу   №  2 засідання  
конкурсної  комісії та  надання дозволу    комунальному    виробничому 
житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству   № 2    на    укладення   
з  Коростенською  міською партійною організацією політичної партії 
„Сильна Україна” договору оренди частини нежитлового  приміщення,  
розташованого  по  вул. Крупської, 3 „а” в м. Коростені”. 
88. №163 від 07.04.2010 р. „Про  надання дозволу  Комунальному 
виробничо-господарському  підприємству  на   укладення  з  управлінням 
Пенсійного  Фонду  України  в м. Коростень Житомирської області договору 
оренди  гаража, розташованого по вул. Шатрищанська, 6 в м. Коростені. 
89. №178 від 07.04.2010 р. “Про встановлення опіки над житлом 
неповнолітньої Беляєвої Елеонори Олександрівни”. 
90. № 180 від  07.04. 2010 р. “Про затвердження висновку служби у справах 
дітей виконавчого комітету Коростенської міської ради  “Про можливість 
виконання обов’язків піклувальника  гр.Беляєвою Фаїною Дмитрівною” та 
встановлення піклування над  неповнолітньою Беляєвою Елеонорою 
Олександрівною”. 
91. №205 від 21.04.2010 р. „Про передачу підкачуючого насосу систем 
холодного водопостачання по вул. Свердлова, 56 з балансу КВЖРЕП № 2  на 
баланс КП “Водоканал””. 
92. №210 від 03.09.2010 р. „ Про вивчення шляхів удосконалення структури 
та штатного розпису Коростенського центру соціального захисту  та 
реабілітації  громадян похилого віку” 
93. №257 від 19.05.2010 р. „Про введення карантинних обмежень по 
захворюванню єнотовидної собаки на сказ в м.Коростень ”  
94. № 280 від 09.06.2010 р. „Про затвердження протоколу  № 2 засідання 
конкурсної  комісії та надання  дозволу відділу культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на укладення з приватним 
підприємцем Бондарчук Г.Л. договору оренди великого глядацького залу та 
кіноапаратної міського Будинку культури  по вул. Грушевського, 3 в м. 
Коростені”. 



  

95. № 281 від 09.06.2010 р.  „Про  затвердження   протоколу  № 2 засідання  
конкурсної  комісії  та надання  дозволу відділу культури і туризму 
виконавчого комітету Коростенської  міської   ради  на   укладення  з  
приватним   підприємцем   Бондарчук Г.Л. 
договору  оренди   частини  фойє  першого  поверху  міського  Будинку   
культури   по вул. Грушевського, 3 в м. Коростені”. 
96. № 282 від 09.06.2010 р. „Про  затвердження   протоколу   №  2 засідання  
конкурсної  комісії та  надання дозволу комерційному виробничо-торговому 
підприємству „Коростеньхарч” на укладення з ПП „Родоман” договору 
оренди частини нежитлового приміщення, розташованого по вул. 
Грушевського, 41 „а” в м. Коростені”. 
97. № 325 від 23.06.2010 р. „Про  затвердження   протоколу  № 2 засідання  
конкурсної  комісії  та надання  дозволу відділу освіти  виконавчого  
комітету Коростенської  міської ради  на  укладення   з  ЗАТ „Київська 
академія  міжнародної економіки і міжнародних відносин” договорів  оренди 
нежитлових  приміщень, розташованих  в Коростенській ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 11 по вул. Грушевського, 66 в м. Коростені”. 
98. № 329 від 23.06.10 р. „Про затвердження протоколу  № 2 засідання 
конкурсної  комісії та надання дозволу відділу культури і туризму  
виконавчого комітету Коростенської міської ради  на  укладення з  
приватним підприємством Радіопередавальний центр „Телерадіокомпанія  
„Ефір” договору оренди приміщень міського Будинку культури по вул. 
Грушевського, 3 в м. Коростені”.   
99. № 340 від  23.06.10 р.  „Про затвердження   протоколу   №  2 засідання  
конкурсної  комісії та  надання дозволу комерційному виробничо-торговому 
підприємству „Коростеньхарч” на укладення з філією  МПП „Дан” договору 
оренди частини нежитлового приміщення, розташованого повул. 
Грушевського, 41 „а” в м.Коростені” 
100. № 347 від 07.07.2010 р. „Про  надання дозволу  Комунальному 
виробничо-господарському підприємству на укладення з  Житомирською 
регіональною філією державного підприємства „Центр державного 
земельного кадастру” договору оренди  нежитлового приміщення, 
розташованого по вул. Грушевського, 23 в м. Коростені”. 
101. № 348 від 07.07.2010 р.  „Про надання дозволу  комунальному 
виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 2 на 
укладення з редакцією газети  „Древлянський край”   договору   оренди  
нежитлових   приміщень,  розташованих   по вул. Крупської, 3 в  м. 
Коростені”. 
102. № 349 від 07.07.2010 р.  „Про надання дозволу  комунальному 
виробничому житловому  ремонтно-експлуатаційному підприємству  № 3 на  
укладення з приватним підприємцем Васяновичем В.П. договору 
короткострокового  використання нежитлового  приміщення,  розташованого 
по  вул. Південній,12-А  в м. Коростені”. 
 



  

103. № 371 від 21.07.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 від 20.07.10 
р. засідання конкурсної комісії та   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. 
104. № 372 від 21.07.2010 р. „Про затвердження протоколу № 2 від  20.07.10 
р. засідання конкурсної комісії та  надання дозволу комунальному 
виробничому житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 1 на 
укладення з ТОВ ВКФ „Техно-Сервіс” договору оренди частини  
нежитлового  приміщення,  розташованого по   вул. Грушевського, 33 в м. 
Коростені. 
105. № 374 від 21.07.2010 р.  „Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Коростенської міської ради № 593 від  21.10. 09 р. „Про  
затвердження  протоколу № 2 засідання конкурсної комісії та надання  
дозволу Коростенській центральній міській   лікарні на укладення з ЗАТ 
„Український мобільний зв’язок” договору оренди частини  технічного 
поверху та даху міської поліклініки,  розташованої по вул. Грушевського, 7 в 
м. Коростені”. 
106. № 396 від  21.07.2010 р.  “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради № 1132 від 24.12.2008р. “Про можливість виконання 
обов’язків опікуна гр. Гуріним Олександром Юрійовичем”  та встановлення 
опіки над  неповнолітньою Назарківською   Ольгою Анатоліївною”. 
107. №414 від 21.07.2010 р. „Про затвердження акту на безкоштовний 
прийом-передачу в комунальну власність територіальної громади міста 
Коростеня квартир по вул. Ш.Алейхема, 49”. 
108. №451 від  04.08.2010 р.  “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради № 178 від 08.04.2009 року ,,Про можливість виконання 
обов’язків піклувальника гр. Бурко Ганною Сергіївною’’та встановлення 
піклування над неповнолітнім Жигото Олексієм Сергійовичем”. 
109. №455 від 04.08.2010 р.  “Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету міської ради № 179  від 08.04.2009 року “Про можливість виконання 
обов’язків піклувальника гр. Березюк Ольгою Павлівною”  та встановлення 
піклування над  неповнолітньою Березок Юлією Русланівною”. 
110. №680 від 03.11.2010 р. “Про збереження права дитини-сироти, 
Виговського Леоніда Олександровича  на  житло за адресою: м. Коростень, 
вул. Кооперативна, 8, кв.1”. 
 
Міський голова                                                                        В.Москаленко  

 
Керуючий справами виконкому                              

А. Охрімчук                                                             
Начальник відділу внутрішньої  

політики, оргроботи та контролю                                                
І.Пасічник-Прокопенко 

Начальник юридичного відділу                              
Т.Камінська 


