
                                                                                                   Додаток до рішення 40 сесії   

                                                                                                   Коростенської міської ради  

                                                                                                   VIІ  скликання від 27.08.20р. 

№____ 

 

                                               Переліку об’єктів другого типу для передачі в оренду без проведення  аукціону  

№  

Балансоутримувач Приміщення виборчої комісії Приміщення виборчої комісії 

Адреса Місцезнахо-дження  
Площа 

(кв.м)  
Адреса  Місцезнахо-дження  

Площа  

(кв.м)  

1.  

Відділ культури і 

туризму 

вул.Грушевського, 3, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

Коростенський 

міський Палац 

культури ім.Тараса 

Шевченка 

глядацька зала 

367,9 вул.Грушевського, 3, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

Коростенський міський 

Палац культури ім.Тараса 

Шевченка 

Ліве крило першого 

поверху 

187,7 

2.  

Відділ освіти 

вул.Мельника, 9, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11508 

 

міський колегіум, 

гімнастична зала 

85 вул.Мельника, 9, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11508 

міський колегіум, 

службова кімната, 

гімнастична зала 

135 

3.  міський колегіум, фоє 92 вул.Мельника, 9, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11508 

міський колегіум, кабінет 

психолога, фоє 

142 

4.  Комунальна установа 

«Коростенський 

геріатричний пансіонат 

для ветеранів війни та 

праці» Житомирської 

обласної ради 

вул.Григорія Сковороди, 81, 

м.Коростень, Житомирська обл., 11508 

геріатричний 

пансіонат, 

фізкультурна зала 

48 вул.Григорія Сковороди, 

81, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11508 

геріатричний пансіонат, 

службова кімната, 

фізкультурна зала 

98 

5.  

Відділ освіти 

вул.Грушевського, 66, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

школа №11, фоє 141 вул.Грушевського, 66, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

школа №11, кабінет-

музей, фоє 

191 

6.  вул.Григорія Сковороди, 24, 

м.Коростень, Житомирська обл., 11508 

школа №1, фоє 88 вул.Григорія Сковороди, 

24, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11508 

школа №1, методичний 

кабінет, фоє 

138 

7.  вул.Древлянська, 20, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

школа №3, фоє 53 вул.Древлянська, 20, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

школа №3, навчальний 

кабінет, фоє 

103 



№  

Балансоутримувач Приміщення виборчої комісії Приміщення виборчої комісії 

Адреса Місцезнахо-дження  
Площа 

(кв.м)  
Адреса  Місцезнахо-дження  

Площа  

(кв.м)  

8.  вул.Музейна, 1, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

міська гімназія №7, 

актова зала 

201 вул.Музейна, 1, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

міська гімназія №7, 

навчальний кабінет, 

актова зала 

251 

9.  

Відділ освіти 

вул.1 Травня, 2, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

 

навчально-виховний 

комплекс "Школа-

гімназія 

ім.В.Сингаївського" 

№2, фоє 1 поверху 

96 вул.1 Травня, 2, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

навчально-виховний 

комплекс "Школа-гімназія 

ім.В.Сингаївського" №2, 

методкабінет, фоє 1 

поверху 

138 

10.  навчально-виховний 

комплекс "Школа-

гімназія 

ім.В.Сингаївського" 

№2, фоє 2 поверху 

96 вул.1 Травня, 2, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

навчально-виховний 

комплекс "Школа-гімназія 

ім.В.Сингаївського" №2, 

методкабінет, фоє 2 

поверху 

138 

11.  вул.Київська, 4, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11509 

 

навчально-виховний 

комплекс "Школа-

гімназія" №12, праве 

крило, фоє 

153 вул.Київська, 4, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11509 

навчально-виховний 

комплекс "Школа-

гімназія"№12,кабінет 

психологічного 

розвантаження,праве 

крило,фоє 

213 

12.  навчально-виховний 

комплекс "Школа-

гімназія" №12, ліве 

крило, фоє 

156 вул.Київська, 4, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11509 

навчально-виховний 

комплекс "Школа-

гімназія" №12, кабінет 

заступника директора, ліве 

крило, фоє 

206 

13.  вул.Шевченка, 62, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11512 

школа №9, кабінет 

допризовної 

підготовки юнаків 

49 вул.Шевченка, 62, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11512 

школа №9, кабінет 

музичного мистецтва, 

кабінет допризовної 

підготовки юнаків 

99 

14.  

Відділ освіти 

вул.Залізнична, 23, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11506 

школа №8, спортзала 219 вул.Залізнична, 23, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11506 

школа №8, кабінет 

трудового навчання, 

спортзала 

269 

15.  вул.Соломії Крушельницької, 12, 

м.Коростень, Житомирська обл., 11507 

 

міський ліцей, 

спортзала 

273 вул.Соломії 

Крушельницької, 12, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11507 

міський ліцей, службова 

кімната, спортзала 

313 
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16.  міський ліцей, фоє 104 вул.Соломії 

Крушельницької, 12, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11507 

міський ліцей, службова 

кімната, фоє 

144 

17.  вул.Горького, 10, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

Коростенська дитячо-

юнацька спортивна 

школа, спортивна зала 

328 вул.Горького, 10, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

Коростенська дитячо-

юнацька спортивна школа, 

службова кімната, 

спортивна зала 

378 

18.  вул.Пашинська, 2, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11504 

 

школа №5, праве 

крило, фоє 

96 вул.Пашинська, 2, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11504 

школа №5, кабінет музики, 

праве крило, фоє 

145 

19.  школа №5, ліве крило, 

фоє 

96 вул.Пашинська, 2, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11504 

школа №5, кабінет музики, 

ліве крило, фоє 

145 

20.  
Відділ культури і 

туризму 

вул.Каштанова, 1, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11502 

філія міського 

будинку культури, 

актова зала 

200 вул.Каштанова, 1, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11502 

філія міського будинку 

культури, методичний 

кабінет, актова зала 

250 

21.  

Відділ освіти 

вул.Селезньова, 101, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11502 

школа №13, 

спортивна зала 

149 вул.Селезньова, 101, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11502 

школа №13, методичний 

кабінет, спортивна зала 

184 

22.  
Відділ культури і 

туризму 

вул.Проліскова, 18, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11506 

філія міського 

будинку культури, 

актова зала 

78 вул.Проліскова, 18, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11506 

філія міського будинку 

культури, актова зала 

78 

23.  

КНП "Коростенська 

ЦМЛ КМР" 

вул.Амосова Миколи, 8, м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

Коростенська 

центральна міська 

лікарня Коростенської 

міської ради, 

фізіотерапевтичне 

відділення 

16 вул.Амосова Миколи, 8, 

м.Коростень, 

Житомирська обл., 11501 

Коростенська центральна 

міська лікарня 

Коростенської міської 

ради, фізіотерапевтичне 

відділення 

16 

 

                                   Секретар міської ради                                                             Володимир   ВИГІВСЬКИЙ 



 
 


