
Пояснювальна записка  
до проєкту рішення Коростенської міської ради  (десята сесія VIIІ 
скликання) від 28.10.21 р. «Про надання ГО «Сейкен» в оренду приміщень 
спортивних залів та роздягалень Навчально-виховного комплексу 
«Школи-гімназії» №12 за адресою: вул. Київська, 4, м. Коростень, 
Житомирська область, та Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №9 за адресою: вул. Шевченка, 62, м. Коростень, Житомирська 
область» 

 
Розглянувши заявку громадської організації «Сейкен», подану через 

електронну торгову систему «ProZorro.Продажі», відповідно ст.6, ст.15 Закону 
України «Про оренду державного та комунального майна», Порядку передачі в 
оренду державного та комунального майна, даним проєктом рішення 
пропонується передати ГО «Сейкен» в оренду приміщення спортивних залів та 
роздягалень наступних закладів загальної середньої освіти: 

- Навчально-виховного комплексу «Школи-гімназії» №12 за 
адресою: вул. Київська, 4, м. Коростень, Житомирська область; 

- Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 за 
адресою: вул. Шевченка, 62, м. Коростень, Житомирська область. 

Умови та додаткові умови оренди для вказаних приміщень: 
- Цільове призначення - надання фізкультурно-спортивних послуг; 
- Орендна плата за годину оренди об’єкту – 20,0 грн.; 
- Майно передається в оренду без права передачі в суборенду; 
- Строк оренди – 5 років; 
-  Орендар зобов'язаний протягом 10 календарних днів з дня укладення 

договору застрахувати об'єкт оренди на суму його страхової вартості на 
користь Балансоутримувача та надати балансоутримувачу копію договору 
страхування; 

- Орендар - до підписання договору оренди сплачує: 
- авансовий внесок в розмірі двох місячних орендних плат на рахунок 

балансоутримувача – відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради; 

- забезпечувальний депозит в розмірі трьох місячних орендних плат, але 
не менше розміру мінімальної заробітної плати  станом на перше число місяця, 
в якому укладається договір, на рахунок орендодавця – управління земельних 
відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської 
ради. 

Умови та додаткові умови затверджені рішеннями виконавчого комітету 
Коростенської міської ради від 06.10.2021 року №723 і №724 та опубліковані в 
електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» 

 
Начальник відділу комунальної власності    
управління земельних відносин та  
комунальної власності                                                              Ганна БАБСЬКА



Довідка 
про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (десята сесія 
VIIІ скликання) від 28.10.21 р. «Про надання ГО «Сейкен» в оренду 
приміщень спортивних залів та роздягалень Навчально-виховного 
комплексу «Школи-гімназії» №12 за адресою: вул. Київська, 4,   
м. Коростень, Житомирська область, та Коростенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №9 за адресою: вул. Шевченка, 62, м. Коростень, 
Житомирська область» 

 
 

Проєкт рішення розроблено: відділом комунальної власності управління 
земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету  
Коростенської  міської ради 
                   
Виконавець: Бабська Ганна Сергіївна, начальник відділу комунальної 
власності управління земельних відносин та комунальної власності, тел. 50630 
                           
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 освіти виконавчого комітету  Коростенської міської ради; 
- Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Коростенської міської 

ради; 
- ГО «Сейкен». 

 
 
ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 
 
 

 


