
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
чотирнадцята сесія  VІ скликання 

  
від  24.04.2012 р. №703 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Ясинецького О.А., 

враховуючи рекомендації постійних комісій щодо виконання рішень міської ради, 
керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська 
рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
Зняти з контролю рішення міської ради: 
 

-Про реструктуризацію боргу та відстрочку його сплати за колишні орендовані 
приміщення які знаходяться по вул. Кірова, 66. (31 сесії V скликання від  
09.04.2009р. №14) 

 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2009 році, не житлового приміщення цокольного поверху по вул. 
Грушевського, 39 (34 сесії V скликання від  06.10.2009р. №5) 

 
-Про надання дозволу управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на списання колишнього складу паливно-мастильних матеріалів по 
вул.Сосновського, 38-М. ( 35 сесії V скликання від  05.11.2009р. №8) 

 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2010 році, нежитлове приміщення по вул.Кривоноса, 4-А. (38 сесії V 
скликання від  25.02.2010р. №6) 

 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2010 році, нежитлове приміщення по вул.Маяковського,105-А. (41 
сесія V скликання від 13.05.10р.№12) 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2010 році частини нежитлового приміщення по 
вул.Ш.Алейхема.10/2, не житлового підвального приміщення по 



вул.Грушевського,50, 2-х нежитлових приміщень гаражів по вул.Крупської,3. (42 
сесія V скликання від 17.06.10 р. № 10) 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2010 році, нежитлового приміщення по вул.Кірова,66. (44 сесія V 
скликання від 07.10.10 р. №4) 
 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №1002 від 14.10.09р. 
нежитлового приміщення по вул.Грушевського,44. (45 сесія V скликання від 
28.10.10р.№5) 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2011 році, нежитлового приміщення по вул.Шолом-Алейхема,17 та 
двох нежитлових підвальних приміщень по вул.Сосновського,44. (10 сесія VІ  
скликання від 24.11.11р. №421) 
 
-Про внесення змін до Договорів купівлі-продажу №8572 від 09.10.08р. 
нежитлового приміщення по вул.Грушевського,50, №8574 від 09.10.08р. 
нежитлового приміщення по вул.Кірова,74, №8576 від 09.10.08р. нежитлового 
приміщення по вул.Мельника,14, №8570 від 09.10.08р. нежитлового приміщення 
по вул.Сосновського,50. (10 сесія VІ  скликання від 24.11.11р. №423) 
 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, медпункту 
по вул.Пролісковій,111. (10 сесія VІ  скликання від 24.11.11р. №425) 
 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежилого приміщення по 
пров.Табукашвілі,14. (11 сесія VІ  скликання від 29.12.11р. №495) 
 
-Про     погодження      тексту    договору купівлі-продажу нежилого приміщення  
по вул.Шолом-Алейхема,17. (12 сесія VІ  скликання від 09.22.12р. №557) 

 
-Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної громади 
міста Коростеня будівлі туалету розташованої на території парку культури і 
відпочинку імені М.Островського. (8 сесія VІ  скликання від 26.08.2011р. №296) 
 
-Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №1 на укладання з ТОВ «КВЖРЕП 1» договорів 
оренди нежитлових приміщень, розташованих по вул.Кооперативній,3-а, 
вул.П.Комуни, вул.Жовтневій,69 в м.Коростені. (2 сесія VI скликання від 09.12.10р. 
№12) 
 
-Про надання дозволу на передачу основних засобів з балансу управління 
економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради у господарське  
відання комунальному підприємству «Коростенська центральна міська аптека №1 
Коростенської міської ради. (2 сесія VI скликання від 09.12.10р. №14) 
 



-Про розподіл коштів, що надходять від комунального майна. (3 сесія VI скликання 
від 30.12.10р. №61) 
 
-Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на списання автомобіля ЗАЗ «Таврія-1102». (4 сесія VI скликання від 
27.01.11р. №87) 
 
-Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на укладання з фізичними особами-підприємцями Матвієнко М.Д. та 
Матвієнко Т.П. договорів оренди приміщень шкільних їдалень загальноосвітніх 
шкіл міста для організації харчування школярів. (5 сесія VI скликання від 
17.03.11р. №147) 
 
-Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на укладання з ТОВ «Гудок» договорів оренди приміщень шкільних їдалень 
загальноосвітніх шкіл міста для організації харчування школярів. (6 сесія VI 
скликання від 12.05.11р. №194) 
 
-Про затвердження Положення «Про впорядкування умов оренди комунального 
майна в місті Коростені. (9 сесія VI скликання від 20.10.11р. №364) 
 
-Про затвердження протоколів №2, №3 засідання конкурсної комісії та погодження 
тексту Договору оренди з приватним акціонерним товариством «Девелоперська 
компанія «Пантеон» будівлі електростанції, розташованої в Коростенському районі 
с.Поліське по вул.Жмаченка,1-А, що обліковується на балансі Коростенського 
комунального підприємства «Водоканал». (10 сесія VI скликання від 24.11.11р. 
№436) 
 

 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                          


