
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
двадцять перша  сесія  VІ скликання 

  
від  14.02.2013 р. № 1011 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Ясинецького О.А.., 

першого заступника міського голови Вигівського В.В., враховуючи 
рекомендації постійних комісій щодо виконання рішень міської ради, 
керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
Зняти з контролю рішення міської ради: 

 
Ясинецький О.А. 
 

- Про надання дозволу на відчуження об’єктів нерухомості, що є власністю 
територіальної громади міста Коростень”. (7 сесія ХХІV скликання від 
15.11.02 р.) 

- Про внесення змін до рішення сьомої сесії ХХІV скликання “Про надання 
дозволу на відчуження об’єктів нерухомості, що є власністю територіальної 
громади міста Коростень”. (9 сесія ХХІV скликання від 06.02.03 р.). 

- Про надання дозволу КП “Лада” на списання комп’ютера. (4 сесія V 
скликання від 13.07.06 р.). 

- Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня повітряної лінії електропостачання КВК-71 з 
подальшою передачею на баланс ВАТ ЕК “Житомиробленерго. (8 сесія V 
скликання від 14.12.06 р.) 

- Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростень приміщення фізкультурно-оздоровчого комплексу. 
(8 сесія У скликання від 14.12.06 р.) 

- Про надання дозволу на безкоштовну передачу повітряних кабельних мереж 
з балансу КП “Теплозабезпечення” на баланс Коростенському РЕМ. (8 сесія 
V скликання від 14.12.06 р.) 

- Про відміну рішення щодо безоплатної передачі будівлі по вул..Франка,3-б. 
(13 сесія V скликання від 07.06.07р.) 



- Про надання дозволу на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня кабельних ліній електропостачання в комунальну 
власність територіальної громади міста Коростеня з подальшою передачею 
на баланс ВАТ ЕК “Житомиробленерго.(14 сесія V скликання від 05.07.07р.) 

- Про відміну рішень Коростенської  міської ради. (18 сесії V скликання від  
20.12. 2007р.) 

- Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради №12 від 
12.06.08р. „Про затвердження вартості торгових патентів”. (30 сесія V 
скликання від 19.02.2009р. №9) 

- Про надання пільг з орендної плати орендарям комунального майна 
територіальної громади міста Коростеня. (32 сесії V скликання від  
04.06.2009р. №16) 

- Про надання згоди на безкоштовну передачу колишньому начальнику КП 
„КоростеньБуд” Коршенюку Анатолію Олександровичу основних засобів 
підприємства в рахунок заборгованості по його заробітній платі. (35 сесії V 
скликання від  05.11.2009р. №11) 

- Про надання згоди КП „КоростеньБуд” на безкоштовну передачу 
ТОВ”ПБО”Капітель” в рахунок заборгованості за виконані роботи по 
договору №03-10/12.08 від 10.12.08р. основних засобів підприємства.(35 
сесії V скликання від  05.11.2009р. №12) 

- Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання заборгованості з орендної плати КП 
„КоростеньБуд”.(35 сесії V скликання від  05.11.2009р. №13) 

- Про надання пільг з орендної плати орендарям комунального майна 
територіальної громади міста Коростеня. .(36 сесії V скликання від  
17.12.2009р. №17) 

- Про погашення заборгованості по орендній платі ПП Заставської Н.В. (38 
сесії V скликання від  25.02.2010р. №7) 

- Про надання дозволу на передачу основних засобів, розміщених на території 
парку культури і відпочинку ім.М.Островського з балансу відділу культури 
та туризму виконавчого комітету Коростенської міської ради у господарське 
відання Комунальному виробничо-господарському підприємству. (43 сесія 
V скликання від 20.08.10 р. №12) 

- Про надання дозволу державному комунальному підприємству центральної 
районної аптеки №214 м.Коростеня на продаж автомобіля ВАЗ-21-043. (43 
сесія V скликання від 20.08.10 р. №18) 

- Про надання дозволу державному комунальному підприємству центральної 
районної аптеки №214 м.Коростеня на списання основних засобів. (43 сесія 
V скликання від 20.08.10 р. №19) 

- Про встановлення пільгової орендної ставки для медичної лабораторії 
приватного підприємця Пішкова В.В. (44 сесія V скликання від 07.10.10р. 
№5) 

- Про надання дозволу підприємству аптеки №21 м.Коростеня на списання 
основних засобів. (44 сесія V скликання від 07.10.10 р. №6) 

- Про надання дозволу державному комунальному підприємству центральної 
районної аптеки №214 м.Коростеня на списання основних засобів. (44 сесія 
V скликання від 07.10.10 р. №7) 



- Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2012 році. (11 сесія VІ  скликання від 29.12.11р. №497) 

- Про внесення змін до Договору купівлі-продажу № 1002  від 14.10.09р. 
нежитлового приміщення по вул. Грушевського,44. (12 сесія VІ  скликання 
від 09.22.12р. №558) 

- Про надання згоди на прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня спортивного комплексу ВАТ «Коростенський 
завод хімічного машинобудування» по вул.Б.Хмельницького,18. (13 сесія VІ  
скликання від 15.03.12р. №604) 

- Про  включення до переліку об’єктів  комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2012 році нежитлового   приміщення  по  вул. Сонячній,10-А, 
двох     нежитлових     приміщень    гаражів - боксів по вул. Каштановій,15-
А, нежитлового приміщення (кафе „Ялинка”) по вул. Шатрищанській,57, 
нежитлового приміщення (магазин № 40) по вул. Гастелло,22-Б та нежилого 
приміщення, аптеки по вул. Мельника,20. (14 сесія VІ  скликання від 
24.04.12р. №652) 

- Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2012 році нежитлового приміщення по вул.Сосновського,19. 
(15 сесія VІ  скликання від 24.05.12р. №714) 

- Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2012 році нежилого приміщення, аптеки по вул..Мельника,20. 
(16 сесія VІ  скликання від 21.06.12р. №755) 

- Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (одинадцята сесія 
VI скликання) №497 від 29.12.11 р. «про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності, що підлягають приватизації в 2.12 році.» (16 сесія VІ  
скликання від 21.06.12р. №756) 

- Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2012 році єдиного майнового комплексу «Асфальтний завод» 
по вул.Шатрищанській. (17 сесія VІ  скликання від 23.08.12р. №800) 

- Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня пам’ятника «Добриня Нікітіч» 
розташованого на території парку культури і відпочинку імені 
М.Островського. (18 сесія VІ  скликання від 18.10.12р. №857) 

- Про   включення  до  переліку   об’єктів  комунальної  власності,  які  
підлягають   приватизації  у  2012  році комплексу нежитлових будівель та 
споруд  колишнього  піонерського   табору  „Дружба” розташованого по 
вул. Набережній,23 в селі Пугачівка Коростенського району. (18 сесія VІ  
скликання від 18.10.12р. №858) 

- Про погодження текстів договорів купівлі-продажу двох нежилих 
приміщень, вбудованих в житловому будинку по вул. Каштановій,31 та 
нежилого  приміщення, аптеки   по   вул. Мельника,20. (18 сесія VІ  
скликання від 18.10.12р. №861) 

- Про погодження текстів договорів купівлі-продажу нежитлового 
вбудованого приміщення по вул.Табукашвілі,26-А, єдиного майнового 
комплексу „Асфальтний    завод”  по    вул. Шатрищанській, 73. (19 сесія VІ  
скликання від 23.11.12р. №914) 

 
 



Вигівський В.В. 
 
- Про надання дозволу на прийняття безоплатно житлової квартири в 

комунальну власність.” (19 сесія ХХІУ скликання від 27.04.04 р.) 
- Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 

територіальної громади міста Коростеня  квартир по вул. Ш.Алейхема, 49. 
(38 сесії V скликання від  25.02.2010р. №14) 

 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                          


