
                                           Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Коростенської міської ради (шістнадцята сесія VІІІ 
скликання) від 04.08.2022р. «Про передачу в оренду Комунальному 
некомерційному підприємству «Обласний протитуберкульозний 
диспансер» Житомирської обласної ради нежитлових приміщень першого 
поверху консультативно-діагностичного центру за адресою:  
вул. Грушевського, 7-Г, м. Коростень, загальною площею 106,6 кв.м» 
 

На підставі заяви НКП «Обласний протитуберкульозний диспансер» 
Житомирської обласної ради від 05.11.2021 р. №1344, подану через електронну 
торгову систему «Прозорро.Продажі» (заявка від 05.11.2021 р. №18221) та 
враховуючи лист КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» від 08.06.2022 р. №756 
(вх.№699/02-13 від 08.06.2022 р.) даним проєктом рішення пропонується  
передати в оренду частину нежитлового приміщення першого поверху 
консультативно-діагностичного центру за адресою: вул. Грушевського, 7-Г,  
м. Коростень, загальною площею 106,6 кв.м, для розміщення Обласного 
протитуберкульозного диспансеру з наступними умовами: 

- стартова орендна плата – 738,8 грн/місяць без ПДВ (з подальшою 
індексацією);  

- термін дії договору оренди – 5 років; 
- ремонт під власні потреби здійснюється силами та за рахунок 

орендаря; 
- орендарю заборонено укладати договір суборенди щодо цього майна; 
 

          
          

 

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



Довідка 
про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради  
(шістнадцята сесія VІІІ скликання) від 04.08.2022р. «Про передачу в оренду 
Комунальному некомерційному підприємству «Обласний 
протитуберкульозний диспансер» Житомирської обласної ради 
нежитлових приміщень першого поверху консультативно-діагностичного 
центру за адресою: вул. Грушевського, 7-Г, м. Коростень, загальною 
площею 106,6 кв.м» 
  
 
Проєкт рішення розроблено: відділом комунальної власності управління 
земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету  
Коростенської  міської ради 
                   
Виконавець: Микитчук Наталя Вікторівна, головний спеціаліст відділу 
комунальної власності управління земельних відносин та  комунальної 
власності    
тел. 9-65-69 
                           
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; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Коростенська центральна 
міська лікарня Коростенської міської ради» 

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний 
протитуберкульозний диспансер» Житомирської обласної ради 

 
ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 


