
 
 
 
 

Пояснювальна записка до проєкту рішення 
«Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 

міської ради на безоплатну передачу технологічного обладнання 
нежитлових  будівель котелень закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади сільської місцевості потенційному орендарю 

будівель котелень та переможцю послуги теплопостачання» 
 
 
 
                  Відповідно до рішення Коростенської міської ради від 19.08.2021 
року №464 «Про надання дозволу на укладання договорів оренди приміщень 
котелень закладів освіти Коростенської міської територіальної громади 
сільської місцевості та їх обладнання з переможцем закупівлі послуги 
теплопостачання», рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради 
від 08.09.2021 року №670 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво теплової енергії, що виробляється на установках з 
використанням альтернативних джерел енергії для ТОВ «ПММ-ТЕПЛО», 
укладених договорів оренди приміщень котелень закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади сільської місцевості за 
результатами оголошених аукціонів, враховуючи незадовільний стан 
технологічного обладнання, що потребує заміни, ремонту обладнання  та 
погодження на експлуатацію органу контролю з пожежної безпеки,  задля 
експлуатації та обслуговування твердопаливного котельного обладнання для 
подальшого виробництва теплової енергії з альтернативних видів палива для 
обслуговування зазначених закладів, з метою своєчасної передачі  
технологічного обладнання нежитлових  будівель котелень закладів освіти 
Коростенської міської територіальної громади сільської місцевості 
потенційному орендарю будівель котелень та переможцю послуги 
теплопостачання для здійснення підготовчих дій до опалювального сезону, 
необхідне прийняття даного рішення як невідкладне.  
   

 

 

   

  
Начальник  відділу освіти 
виконавчого комітету  
Коростенської міської ради                                Алла  КРАСНОКУТСЬКА        
 
 
 
 



 
 
     

              Довідка погодження проєкту рішення 
«Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 

міської ради на безоплатну передачу технологічного обладнання 
нежитлових  будівель котелень закладів освіти Коростенської міської 
територіальної громади сільської місцевості потенційному орендарю 

будівель котелень та переможцю послуги теплопостачання» 
 
 

Проєкт рішення розроблено: відділ освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 

Виконавець: Краснокутська Алла Володимиріна, начальник відділу освіти 
виконавчого комітету Коростенської міської ради,  вулиця Грушевського, 66, 
місто Коростень, тел. 9-61-91. 

Доповідає на сесії: заступник міського голови Синицький Олександр 
Петрович. 

Доповідає на засіданнях постійних комісій: заступник міського голови 
Ясинецький Олександр Анатолійович. 

Запросити:   

 

Розсилка: відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                               


