
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцята сесія VІ скликання 
 

від  25.12.2012 р. №966 
 

Про надання згоди на безкоштовну передачу у державну   
власність до сфери  управління НАК „Нафтогаз  
України” з послідуючою постановкою на баланс  
Коростенському УЕГГ ПАТ „Житомиргаз”  
газових  мереж 
 
       
               Розглянувши  листи начальника управління житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Коростенської міської ради за                  
вх. №1624/02-13 від 11.12.12р., директора комунального підприємства 
теплозабезпечення за вх.№ 1622/02-13 від 11.12.12р., начальника 
комунального підприємства „КоростеньБуд” за вх. № 1613/02-13                  
від 10.12.12р. про безкоштовну  передачу у  державну  власність до сфери  
управління НАК „Нафтогаз України” з послідуючою постановкою на баланс 
Коростенському управлінню експлуатації газового господарства                  
ПАТ „Житомиргаз”  газових мереж та відповідно до вищевказаних листів 
листи-погодження начальника Коростенського управління експлуатації 
газового господарства   ПАТ „Житомиргаз”,  відповідно до ч.1 ст. 5 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” міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
           
    1.Надати  згоду на безкоштовну передачу у державну власність до сфери  
управління НАК „Нафтогаз України” з послідуючою постановкою на баланс 
Коростенському управлінню експлуатації газового господарства               
ПАТ „Житомиргаз”: 
1.1 газопроводів низького тиску, розташованих по вул. Жовтневій, 1-5,       
вул. Семашка, 14-28, 19-27 протяжністю  356,0 м.п., залишковою вартістю     
6510,4 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж, акт 



приймання газопровода в експлуатацію, акт приймання в експлуатацію 
закінченого будівництва об’єкта); 
 
1.2 газопроводів середнього та низького тиску, розташованих по                   
вул. Жовтневій, 58-в, 58-г протяжністю  294,0 м.п., залишковою вартістю     
8107,55 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж, додаток Ю, 
будівельний паспорт); 
1.3 газопроводів низького тиску, розташованих по                                          
вул. Білокоровічське шосе 1,5,6,7,8,9,10,11,12 та установа ЯЮ 309/71 
протяжністю  413,0 м.п., залишковою вартістю     13807,36 грн. (додається 
акт обстеження технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки 
залишкової вартості газових мереж, акт приймання газопроводу в 
експлуатацію, виконавча технічна документація); 
1.4 газопроводів середнього та низького тиску, розташованих по                  
вул. Добролюбова протяжністю  1019,0 м.п., залишковою вартістю    
49047,05 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж, акт 
приймання газопроводу в експлуатацію, виконавча технічна документація); 
1.5 газопроводів середнього тиску, розташованих по вул. Залізничній, 
вул.Ворошилова, 5-11 протяжністю  199,0 м.п., залишковою вартістю  
5802,84 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж, додаток Ю); 
1.6 газопроводів низького тиску, розташованих по вул. Ватутіна,                
вул. Свердлова 183,185,187, вул.Залізничній протяжністю  1663,0 м.п., 
залишковою вартістю 45604,5 грн. (додається акт обстеження технічного 
стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових 
мереж, акт приймання закінченого будівництва об’єкту системи 
газопостачання); 
1.7 газопроводів низького тиску, розташованих по                                          
вул. Свердлова, 76-172, 91-181 протяжністю  1338,0 м.п., залишковою 
вартістю 25095,75 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж); 
1.8 газопроводів низького тиску, розташованих по вул.Деповській, 2-28, 1-29, 
вул. Герцена, 1-17, 2-20, вул. Прорізній, 8-34, 5-27, вул.Залізничній,               
вул. Ворошилова, 1-17, 2-20, вул. Ковпака, 2-10, пров.Герцена, 1-11, 2-8, 
пров.Прорізному, 1-7,2-4, пров. Залізничному, 3-11 протяжністю  4366,0 м.п., 
залишковою вартістю 108405,68 грн. (додається акт обстеження технічного 
стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових 
мереж, акти приймання закінченого будівництва об’єкту системи 
газопостачання, будівельні паспорти, додаток Ю); 
1.9 газопроводів низького тиску, розташованих по вул. Горького, 21-23 
протяжністю  30,0 м.п., залишковою вартістю 1040,40 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                            
пров.Семашко, 10-22, 3-25 протяжністю  442,0 м.п., залишковою вартістю    
10415,88 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж); 
 
1.11 газопроводів середнього тиску, розташованих по                                    
вул. Південній, 7-23, 14-16 (територія цегельного заводу) протяжністю  988,0 
м.п., залишковою вартістю 45930,00 грн. (додається акт обстеження 
технічного стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової вартості 
газових мереж, акт приймання газообладнання, будівельний паспорт); 
1.12 газопроводів середнього тиску, розташованих по                                  
пров. В.Сосновського,11-29 протяжністю  276,0 м.п., залишковою вартістю    
3726,00 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж, додаток Ю, 
будівельний паспорт); 
1.13 газопроводів низькогоо тиску, розташованих по                                 
вул. Маяковського, 45-85, 18-54 протяжністю  911,0 м.п., залишковою 
вартістю 26252,97 грн. (додається акт обстеження технічного стану об’єктів 
газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових мереж, акт 
приймання в експлуатацію закінченого будівництва об’єкта, виконавча 
технічна документація); 
1.14 газопроводів  низького  тиску, розташованих по                                      
вул. Сакко і Ванцетті, 93, 93а, 93б, 95, 95а, 95б протяжністю  710,0 м.п., 
залишковою вартістю 12958,50 грн. (додається акт обстеження технічного 
стану об’єктів газопостачання, акт оцінки залишкової вартості газових 
мереж, додаток Ю, будівельний паспорт). 
 
2.  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               
 


