
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцять друга сесія VІ скликання 

 
від  19.03.2013 р. №1023 
 
 
Про  внесення   змін  до   рішення   Коростенської  
міської  ради  (дев’ятнадцята сесія VІ скликання) 
№ 906 від 23.11.12 р. та до рішення Коростенської  
міської ради (двадцята сесія VІ скликання) № 969 
від 25.12.12 р. 
     
 
          Розглянувши лист державного агенства України з управління  
державними   корпоративними    правами    та    майном  за  вх. № 339/02-06 
від 22.02.13 р., відповідно до ч. 3 ст.4-1, ч.1 ст.7 Закону України „Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, керуючись 
ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська 
міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до п.1. рішення Коростенської міської ради (дев’ятнадцята 
сесія VІ скликання) № 906 від 23.11.12 р. „Про надання згоди на   
безкоштовне прийняття в комунальну власність територіальної громади   
міста Коростеня  районної котельні (колишньої котельні) ПАТ 
„Коростенський            завод           хімічного          машинобудування”         по  
вул. Б. Хмельницького,18”, що викладений в редакції: 
„1. Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної  громади   міста  Коростеня з подальшою передачею на баланс 
комунальному підприємству теплозабезпечення (Баранівська Т.М.) районної 
котельні (колишньої котельні)  по вул. Б. Хмельницького,18”, змінити та 
викласти  в редакції: 
„1. Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної  громади   міста  Коростеня з подальшою передачею на баланс 
комунальному підприємству теплозабезпечення (Баранівська Т.М.) районної 
котельні (колишньої котельні)  по вул. Б. Хмельницького,18 за умови 



використання за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну 
власність”. 
 
2. Внести зміни до п.1 рішення Коростенської міської ради (двадцята сесія VІ 
скликання) № 969 від 25.12.12 р. „Про надання згоди на   безкоштовне 
прийняття в комунальну власність територіальної громади   міста Коростеня 
медпункту та клубу ПАТ „Коростенський завод хімічного  
машинобудування”  по  вул. Б. Хмельницького,18”, що  викладений в 
редакції : 
„1. Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної  громади   міста  Коростеня з подальшою передачею на баланс  
управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради 
(Жилін О.В.) медпункту та клубу по вул. Б. Хмельницького,18”, змінити та 
викласти  в редакції: 
„1.Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної  громади   міста  Коростеня з подальшою передачею на баланс  
управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради 
(Жилін О.В.) медпункту та клубу по вул. Б. Хмельницького,18 за умови 
використання за цільовим призначенням і не відчужувати в приватну 
власність”. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради  з  питань  бюджету, економіки  та  комунальної  власності,  заступника 
міського  голови  О. А. Ясинецького. 
 
 
Міський голова                                                                           В. Москаленко 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький 
 
Начальник управління економіки                                               О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                           В. Рибкін 
 
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


