
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

п’ятнадцята  сесія VІ скликання 
 

    від  24.05. 2012 р.  № _____.  
 

Про   внесення змін до рішення сесії  
Коростенської міської ради (девята  
сесія VІ скликання) № 364 від 20.10.11р. 
 
        На виконання рекомендацій адміністративної колегії Житомирського 
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України  
„Про  припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про 
захист економічної конкуренції”, керуючись  п.51  ч.1  ст.26, ст.25  Закону  
України  “Про   місцеве самоврядування в Україні”,  Коростенська міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до рішення сесії Коростенської міської ради № 364                 
від 20.10.11р. „Про затвердження Положення „про впорядкування умов 
оренди комунального майна в місті Коростені”, а саме: 
1.1. Текст п. 2.20. викладений в редакції 
 „НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА МАЙНА - визначення певного виду вартості майна 
суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. Звіт про оцінку 
об’єкта оренди разом із рецензією на звіт надається претендентом у відділ по 
управлінню та приватизації міської комунальної власності управління 
економіки для затвердження розміру орендної плати та звіту незалежної 
оцінки органом, уповноваженим управляти майном - виконавчим комітетом 
Коростенської міської ради”, 
 змінити на викласти в редакції: 
„„НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА МАЙНА - визначення певного виду вартості 
майна суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання. 
Замовником звіту про оцінку об’єкта оренди разом із рецензією є управління 
економіки виконавчого комітету Коростеснкьої міської ради. Звіт з 
незалежної оцінки затверджується органом, уповноваженим управляти 
майном - виконавчим комітетом Коростенської міської ради”. 
 



1.2. текст пункт у3.5 викладений у редакції : 
„Фізичні та юридичні особи, які виявили бажання бути орендарями та 
укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я міського голови чи 
орендодавця (балансоутримувача) стосовно бажання орендувати 
приміщення, план – проект використання об’єкту, звіт про оцінку майна 
разом з рецензією (далі - матеріали) у відділ по управлінню та приватизації 
міської комунальної власності управління економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради.  
змінити на викласти в редакції: 
„Фізичні та юридичні особи, які виявили бажання бути орендарями та 
укласти договір оренди, направляють заяву на ім’я міського голови чи 
орендодавця (балансоутримувача) стосовно бажання орендувати 
приміщення, план – проект використання об’єкту державному адміністратору 
Єдиного дозвільного офісу. 
2. Погодити внесені зміни з Житомирського обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України . 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію  міської 
ради з питань бюджету, економіки  та комунальної  власності,  заступника  
міського  голови Ясинецького О.О. 
 
 
 
Міський голова                                                           В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                      В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                              О. Ясинецький 
 
Начальник управління економіки                                                   О. Жилін 
 
Заступник начальника управління                                                  В. Рибкін 
економіки   
                       
Начальник юридичного відділу                                                      Т. Камінська  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


