
Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Коростенської міської ради (сьома сесія VІІІ 
скликання) від 19.08.21 р. «Про внесення змін до рішення 4 сесії VІІІ 
скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. №145 в частині 
виключення з Переліку другого типу частини нежитлового приміщення 
Грозинського Будинку культури загальною площею 32,3 кв.м за адресою: 
вул. Центральна, 3, с. Грозине, Коростенський район, Житомирська 
область» 
 

 
До виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшло звернення 

відділу культури і туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради 
щодо виключення з Переліку другого типу частини нежитлового приміщення 
(котельні) Грозинського Будинку культури загальною площею 32,3 кв.м, 
розташованого за адресою: вул. Центральна, 3, в с. Грозине. Дана потреба 
виникла в зв’язку зі зверненнями щодо оренди вказаного об’єкта суб’єктів 
господарювання, які не мають права на отримання в оренду комунального 
майна без проведення аукціону. Тобто приміщення котельні має бути включене 
в Перелік першого типу для передачі в оренду шляхом проведення аукціону.  

Таким чином, даним проєктом рішенням пропонується виключити з 
Переліку другого типу частину нежитлового приміщення Грозинського 
Будинку культури загальною площею 32,3 кв.м, розташованого за адресою:  
вул. Центральна, 3, с. Грозине, Коростенський район, Житомирської області, 
внісши відповідні зміни до рішення 4 сесії VІІІ скликання Коростенської 
міської ради від 25.02.2021 р. № 145  «Про включення об’єктів до Переліку 
другого типу для передачі в оренду без проведення аукціону». 
  
 
Начальник відділу комунальної власності    
управління земельних відносин та  
комунальної власності                                                              Ганна БАБСЬКА 
 
 
 
 
 
Вик. Натілія МИКИТЧУК 
96569 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Довідка 
про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (сьома 
сесіяVІІІ скликання) від 19.08.21р.  «Про внесення змін до рішення 4 сесії 
VІІІ скликання Коростенської міської ради від 25.02.2021 р. №145 в частині 
виключення з Переліку другого типу частини нежитлового приміщення 
Грозинського Будинку культури загальною площею 32,3 кв.м за адресою: 
вул. Центральна, 3, с. Грозине, Коростенський район, Житомирська 
область» 

 
 

Проєкт рішення розроблено: відділом комунальної власності управління 
земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету  
Коростенської  міської ради 
                   
Виконавець: Микитчук Наталія Вікторівна, головний спеціаліст  відділу 
комунальної власності управління земельних відносин та  комунальної 
власності, тел. 96569 
                           
Доповідає на сесії:   
Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського голови 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій : 
Ясинецький Олександр Анатолійович, заступник міського голови 
 
Запросити:    -  
 
Розсилка: 

- Управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого 
комітету  Коростенської міської ради; 

-  Відділ культури і туризму виконавчого комітету  Коростенської міської 
ради. 
 

 
ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 


