
 Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (дванадцята сесія VІІІ 

скликання) від 23.12.21 р.  «Про надання згоди на здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованого комунального майна – нежитлового вбудованого 

приміщення за адресою: вул. І. Франка, 7, приміщення 2, м. Коростень, 

Житомирська область» 

 

Орендарем нежитлового вбудованого приміщення, розташованого по  

вул. І.Франка,7, приміщення 2, в м. Коростені, Возною Л.В. подано клопотання 

за вх. №р/В-1270 від 04.10.2021 р. на здійснення невід’ємених поліпшень, а 

саме: ремонт системи опалення в орендованому приміщенні, яке було 

відключене рішенням виконавчого комітету Коростенської міської ради від 

15.08.2018 року №359, ремонт/утеплення фасаду та ремонт крильця і цоколю. 

Враховуючи акт візуального огляду орендованого майна від 29.10.2021 року, 

здійсненого комісією, яка створена розпорядженням міського голови від 

23.10.2021 року №573, та надані орендарем матеріали (копії проєктно-

кошторисної документації та експертний висновок),  керуючись ст. 21 Закону 

України «Про оренду державного та комунального майна», Порядком передачі 

в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та 

комунального майна» №483 від 03.06.2020 р., даним проєктом рішення 

пропонується надати згоду ФОП Возній Л.В. на здійснення невід’ємних 

поліпшень орендованого комунального майна – нежитлового вбудованого 

приміщення за адресою: вул. І. Франка, 7, приміщення 2, м. Коростень, 

Житомирська область. 

  

 

 

Начальник відділу комунальної власності    

управління земельних відносин та  

комунальної власності                                                              Ганна БАБСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       Довідка 

про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради   (дванадцята 

сесія VІІІ скликання) від 23.12.21 р.  «Про надання згоди на здійснення 

невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна – нежитлового 

вбудованого приміщення за адресою: вул. І. Франка, 7, приміщення 2,  

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; 

- Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету  

Коростенської міської ради; 

- КВЖРЕП №1; 

- ФОП Возна Л.В. 

 

 

ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 


