
                                                       
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від  05.10.11 р. №582. 

 
Про  затвердження протоколів № 2, № 3 засідання   
конкурсної комісії та надання дозволу Коростенському  
комунальному  підприємству „Водоканал” на  укладення   
з приватним акціонерним товариством „Девелоперська 
компанія „Пантеон”  договору  оренди  будівлі електростанції, 
розташованої в Коростенському районі, с. Поліське  
по вул. Жмаченка, 1-А, що обліковується на балансі 
Коростенського комунального підприємства „Водоканал”.  
 
            Розглянувши протоколи № 2 від 09.08.11 р. та № 3  від  26.09.11 р. засідання 
конкурсної комісії по визначенню орендаря  на   право  укладення   договору   оренди  
будівлі   електростанції,  загальною   площею  46,6 кв.м,  розташованої  за  адресою:  
Коростенський  район, с. Поліське, вул. Жмаченка, 1-А, що обліковується на балансі 
Коростенського комунального підприємства „Водоканал”,  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. Затвердити протоколи № 2 від 09.08.11 р. та № 3  від  26.09.11 р. засідання  конкурсної 
комісії по визначенню  орендаря  на  право  укладення договору  оренди будівлі 
електростанції,  загальною  площею  46,6  кв.м,  розташованої  за  адресою:  Коростенський 
район, с. Поліське, вул. Жмаченка, 1-А, що обліковується на балансі Коростенського 
комунального підприємства „Водоканал” (додаються). 
2. Надати дозвіл Коростенському комунальному підприємству „Водоканал” (Чиркін О.М.)   
на   укладення     з   приватним акціонерним товариством „Девелоперська компанія 
„Пантеон” (виписка  з єдиного  державного   реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-
підприємців  серія  ААБ  № 490560 від 08.08.11р.) договору  оренди будівлі електростанції,   
загальною площею 46,6 кв.м, розташованої за адресою: Коростенський район, с. Поліське, 
вул. Жмаченка, 1-А, що обліковується на балансі Коростенського комунального 
підприємства „Водоканал” для  розміщення технічного обладнання з метою будівництва 
гідроелектростанції з улаштуванням підвідного каналу  води та переїзду через нього, 
терміном  на сорок дев’ять років за пропозицією орендаря. З правом  пролонгації не більше 
двох разів. 
3. Включити до п.3.2. розділу 3 „Порядок передачі та повернення орендованого майна”, до 
п.7.2. розділу 7 „Права та обов’язки орендаря”, до розділу 8 „Права та обов’язки 
орендодавця” договору оренди додаткові умови викладені в протоколах № 2; №3 засідання 
конкурсної комісії . 
4. Коростенському комунальному підприємству „Водоканал”  оформити  земельну ділянку 
с. Поліське, вул. Жмаченка, 1-А на якій розміщена гідроспоруда.  
5. Орендну плату встановити відповідно результату засідання комісії, зазначеного  в  
протоколі    №  2   від  09.08.11 р.  в  розмірі 1000,00  гривень  в  місяць,  або 22,39  гривень 
за 1 кв. м. ( без урахування  ПДВ) з подальшою індексацією. 
 



6. Контроль за експлуатацією об’єкта оренди, його  цільового  використання  та  виконання     
умов договору покласти на  балансоутримувача. 
7. Договір оренди підлягає державній реєстрації та нотаріальному посвідченню. 
8. Після нотаріального посвідчення у десятиденний термін договір оренди підлягає 
реєстрації у відділі по управлінню та приватизації міської комунальної власності управління 
економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
9. Після заключення договору оренди надати  дозвіл  Коростенському   комунальному   
підприємству   „Водоканал”     (Чиркін О.М.) на  укладення з приватним акціонерним 
товариством „Девелоперська компанія „Пантеон” (виписка  з єдиного  державного   
реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців  серія  ААБ  № 490560 від 
08.08.11р.)  додаткового  договору до договору оренди щодо здійснення за рахунок 
орендаря невід’ємних  поліпшень об’єкту, орендованого приміщення, розташованого за 
адресою : Коростенський район, с. Поліське, вул. Жмаченка, 1-А. 
10. Приватному акціонерному товариству „Девелоперська компанія „Пантеон” замовити  
проектно-кошторисну  документацію у відповідності  до  вимог чинного законодавства  
України.  
11. Проводити капітальний ремонт приміщення з внесенням додаткових капітальних 
вкладень та проведенням невід’ємних поліпшень орендованого приміщення, благоустрій 
прилеглої території відповідно проекту, за погодженням з  відділом архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів виконавчого комітету Коростенської міської ради  
та балансоутримувачем. 
12. Додатковий договір  про  здійснення  невід’ємних поліпшень об’єкту оренди  підлягає  
реєстрації  у  відділі  по  управлінню  та  приватизації  міської  комунальної  власності  
управління  економіки  виконавчого  комітету  Коростенської  міської  ради.  
13. Контроль за виконанням п.2., п.3., п.9. рішення покласти на заступника  міського  голови  
Ясинецького О.А.,  п.4. рішення  покласти   на  першого заступника міського голови  
Вигівського В.В. 
14. Рішення   виконавчого   комітету   Коростенської  міської   ради  № 480   від 17.08.11 р.  
„Про затвердження протоколу № 2 засідання  конкурсної комісії та надання дозволу 
Коростенському комунальному  підприємству „Водоканал” на  укладення  з приватним 
акціонерним товариством „Девелоперська компанія „Пантеон”  договору  оренди  будівлі 
електростанції,розташованої в Коростенському районі, с. Поліське по вул. Жмаченка, 1-А, 
що обліковується на балансі Коростенського комунального підприємства „Водоканал” та  
№ 518 від 07.09.11 р. „Про внесення змін  до рішення  виконавчого комітету 
Коростенської   міської  ради  № 480 від  17.08.11р.” скасувати. 
15. Дане рішення підлягає затвердженню на засіданні сесії Коростенської міської ради. 
 
 

     Міський голова                                                                 В. Москаленко 

                                                                                                                                                      Перший заступник  міського голови 
                                                                                                                                                                                           В.Вигівський 
                                                                                                                                                      Заступник міського голови 
                                                                                                                                                                                           О. Ясинецький                   
                                                                                                                                                      Начальник фінансового управління                  
                                                                                                                                                                                           Л. Щербанюк 
                                                                                                                                                      Начальник  управління житлово -   
                                                                                                                                                       комунального господарства                                                                                                                                 
        В. Мартинюк 
                                                                                                                                                       Заступник начальника управління                                                  
                                                                                                                                                       економіки 
                                                                                                                                                                                          В. Рибкін        
                                                                                                                                                       Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                                                          Т.Камінська         


