
                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

двадцята сесія VІ скликання 
 

від  25.12.2012 р. №965 
 
Про надання згоди на безкоштовне прийняття  в комунальну  
власність територіальної громади  міста Коростеня газових  
мереж, що належать вуличним комітетам та кооперативам,   
з послідуючою  безкоштовною передачею у державну власність  
до сфери  управління НАК „Нафтогаз України” з постановкою  
на баланс Коростенському УЕГГ ПАТ „Житомиргаз” 
 
 
           Розглянувши   листи   голів    вуличних   комітетів    за  вх. № р/К-2302   
від 11.12.12р, вх. №. р/Б-2298 від 11.12.12р., вх. № р/В-2299 від 11.12.12р., 
вх.№ р/Б-2303 від 11.12.12р. вх. № р/Г-2316 від 11.12.12р., вуличних 
кооперативів за вх. № р/Б-2317 від 11.12.12р., вх. № р/З-2304 від 11.12.12р., 
вх.№ р/В-2305 від 11.12.12р.,    вх. № р/М-2300 від 11.12.12р., вх.№ р/П-2297 
від 11.12.12р., вх. № р/О-2296 від 11.12.12р., вх. № р/Х-2301 від 11.12.12р., 
представника вуличного кооперативу за вх.№ р/М-2197 від 27.11.12р. та  
відповідно до вищевказаних листів листи-погодження начальника 
Коростенського управління експлуатації газового господарства                 
ПАТ „Житомиргаз” щодо проведення процедури безкоштовної передачі у 
державну власність до сфери управління НАК „Нафтогаз України”  на  
баланс  Коростенському  УЕГГ ПАТ „Житомиргаз” газових мереж, 
відповідно до ст.4, ст.6, ст.7 Закону України “Про передачу об’єктів права 
державної та комунальної власності”, керуючись п.51 ч.1 ст.26 Закону 
України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня з послідуючою безкоштовною  
передачею у державну власність до сфери управління НАК „Нафтогаз 
України” на баланс Коростенському управлінню  експлуатації газового 
господарства ПАТ „Житомиргаз”: 
1.1 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Матросова, 32-52 
протяжністю 237,0 м.п.,  залишковою вартістю 6862,62 грн. (додається акт 
обстеження технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової 



вартості газових мереж, будівельний паспорт, акт приймання в експлуатацію 
закінченого будівництва об’єкта); 
1.2 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Космонавтів, 82а-106 
протяжністю  66,0 м.п.,  вартістю 2112,07 грн. (додається акт обстеження 
технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової вартості 
газових мереж, будівельний паспорт); 
1.3 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Калініна, 49-59 
протяжністю  148,0 м.п., залишковою вартістю 4263,88 грн. (додається акт 
обстеження технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової 
вартості газових мереж, акт приймання в експлуатацію закінченого 
будівництва об’єкта); 
1.4 газопроводів середнього та низького тиску, розташованих по                 
вул. Д.Саченка, пров.Вишневому протяжністю  305,0 м.п., залишковою  
вартістю  11580,25 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж, додаток Ю, 
будівельний паспорт газопроводу середнього тиску та газопроводу низького 
тиску); 
1.5 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Мічуріна,36-46, 37-41 
протяжністю  250,0 м.п., залишковою вартістю 9612,50 грн. (додається акт 
обстеження технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової 
вартості газових мереж, додаток Ю, будівельний паспорт); 
1.6 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Горького 64-72,  
пров.1 Л.Українки 7-17, пров.2 Свердлова буд.2 протяжністю  165,0 м.п.,  
залишковою вартістю 8138,46 грн. (додається акт обстеження технічного 
стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових 
мереж, додаток Ю, будівельний паспорт); 
1.7 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Космонавтів, 
Карбишева, Свердлова протяжністю  209,0 м.п., залишковою вартістю 
4958,00 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж, архітектурно-
планувальне завдання, будівельний паспорт); 
1.8 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Залізнична, 6-24 
протяжністю  309,0 м.п.,  залишковою вартістю 8989,08 грн. (додається акт 
обстеження технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової 
вартості газових мереж, будівельний паспорт, акт приймання в експлуатацію 
закінченого будівництва об’єкта); 
1.9 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Пушкінська, 9-17а,     
8-14б, протяжністю  326,0 м.п., залишковою вартістю 7165,48 грн. (додається 
акт обстеження технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки 
залишкової вартості газових мереж, додаток Ю, будівельний паспорт); 
1.10 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул.Черняховського,1-43                
протяжністю  998,0 м.п.,  залишковою вартістю 25684,05 грн. (додається акт 
обстеження технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової 
вартості газових мереж, додаток Ю, будівельний паспорт, акт приймання в 
експлуатацію закінченого будівництва об’єкта); 
 



 
1.11 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Некрасова,                  
пров.2 О.Кошового, 16,18,22,15-23, вул.Жовтнева, 31-41 протяжністю        
500,0 м.п., залишковою вартістю 16328,56 грн. (додається акт обстеження 
технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової вартості 
газових мереж, додаток Ю, будівельні паспорта, акт приймання в 
експлуатацію закінченого будівництва об’єкта); 
1.12 газопроводів низького тиску, розташованих по  вул. Матросова, 27-37 
протяжністю 176,0 м.п.,  залишковою вартістю 5083,71 грн. (додається акт 
обстеження технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової 
вартості газових мереж, будівельний паспорт, акт приймання в експлуатацію 
закінченого будівництва об’єкта); 
1.13 газопроводів низького тиску, розташованих по                                       
вул. Черняховського, 16-60 протяжністю 628,0 м.п., залишковою вартістю 
18408,80 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки газових мереж, додаток Ю, будівельний паспорт). 
 
2. Прийняття-передачу газопроводів провести у відповідності до вимог 
чинного законодавства України. 
 
3. Акти прийняття-передачі газових мереж у комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня підлягають затвердженню на 
засіданні виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 
4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на постійну комісію  міської 
ради з питань бюджету, економіки та комунальної  власності,  першого 
заступника  міського  голови  Вигівського В.В. 
 
Міський голова                                                                           В. Москаленко 
 
 
 Секретар міської ради                                                       В.Ходаківський 
 
Перший заступник міського голови                                 В. Вигівський 
 
Заступник міського голови                                                О. Ясинецький 
 
Начальник управління економіки                                     О. Жилін 
 
Заступник начальника управління                                    В. Рибкін 
економіки                          
 
Начальник юридичного відділу                                         Т. Камінська      
 
 
 
 


