
              
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 20.07.2022р.  №256         
 

 

 

 

 

 

 

Розглянувши звернення керівництва військових частин (від 13.07.2022 р. 

№16 за вх. №р/Т-1030 від 13.07.2022 р. та від 08.07.2022 р. за вх. №р/П-1006 від 

08.07.2022 р.), відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану»,  Закону України «Про основи національного спротиву», з метою 

оперативного вирішення питань щодо реалізації заходів правового режиму 

воєнного стану та забезпечення національної безпеки і захисту населення, 

керуючись пп.1 п. а ст.29, ст.40,  ч.1 ст.52, ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Коростенської міської ради 

 

 

 РІШАЄ: 

  

 1. Надати дозвіл балансоутримувачам комунального майна Коростенської 

міської територіальної громади на організацію розміщення 

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних 

органів, особового складу служби цивільного захисту, військових частин, 

підрозділів і установ в нежитлових приміщеннях та будівлях комунальної 

власності. 

  

 2. Надати погодження балансоутримувачам комунального майна 

Коростенської міської територіальної громади на укладення договорів оренди 

та/або іншого користування комунальним майном відповідно до клопотань 

суб’єктів, зазначених в п. 1 цього рішення, згідно з чинним законодавством 

України терміном до 1 року  з орендною платою 1,00 грн. в рік (без ПДВ).  

  

 3. У зв’язку з дією воєнного стану дане рішення та укладені договори не 

підлягають публікації в електронній торговій системі та на сайті Коростенської 

міської ради. 

 

Про надання дозволу на використання нежитлових приміщень та будівель 

комунальної власності Коростенської міської територіальної громади в 

рамках заходів правового режиму воєнного стану  
 

 

 

    розташованого по  вул. М.Амосова, 8 в м. Коростені, укладеного з             

    фізичною особою-підприємцем Каплюк Л.О. 

 

,  укладеного з ПП  „Коростенський житловий сервіс № 5” 

 



4. Дане рішення підлягає затвердженню на черговому засіданні сесії 

Коростенської міської ради. 

 

 

Міський голова                                                        Володимир МОСКАЛЕНКО 
 
 
 

Заступник міського голови 
Олександр  ЯСИНЕЦЬКИЙ 

Начальник управління земельних 

   відносин та  комунальної власності  

Ірина КАМЕНЧУК 

Начальник відділу комунальної власності 

Ганна БАБСЬКА 

Начальник юридичного відділу 

 Тетяна КАМІНСЬКА 

 

 


