
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

двадцять друга  сесія VІ скликання 
 
    від  19.03. 2013 р.  № 1031 

 
Про   внесення змін до рішень  Коростенської  
міської ради та виконавчого комітету Коростенської  
міської ради стосовно передачі газових мереж на баланс 
газорозподільному підприємству Коростенському 
УЕГГ ПАТ „Житомиргаз” 
 
 
       Розглянувши лист начальника Коростенського УЕГГ ПАТ „Житомиргаз” 
за вх. № 317/02-13 від 13.03.13р. стосовно внесення змін до рішень 
Коростенської міської ради № 965 від 25.12.12р., № 966 від 25.12.12р. та 
виконавчого комітету Коростенської міської ради № 32 від 06.02.13р., якими 
були безкоштовно передані об’єкти газопостачання у державну власність до 
сфери управління НАК „Нафтогаз України” з послідуючою постановкою на 
баланс Коростенському УЕГГ ПАТ „Житомиргаз” в частині викладення 
формулювання назв рішень та по тексту, відповідно до  ст.4,ст.6, ст.7 Закону 
України „Про передачу обєктів права державної та комунальної власності”, 
п.4 ст. 71 „Про внесення змін до деяких законів України щодо плати за 
приєднання до мереж суб’єктів природних монополій”, керуючись  п.51  ч.1  
ст.26, ст.25  Закону  України  „Про   місцеве самоврядування в Україні”,  
Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Внести зміни  в рішення Коростенської міської ради № 965 від 25.12.12р. 
„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”, № 966 від 25.12.12р. „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” та рішення виконавчого комітету 
Коростенської міської ради № 32 від 06.02.13р. „Про затвердження актів 
прийняття-передачі газопроводів, у  тому  числі  газового  обладнання  в  



 
 
комунальну власність територіальної  громади  міста  Коростеня ” в частині 
викладення формулювання назв  рішень та по тексту, а саме - текст 
викладений в редакції: 
„… з послідуючою безкоштовною передачею у державну власність до сфери 
управління НАК „Нафтогаз України” з постановкою на баланс 
Коростенському УЕГГ ПАТ  „Житомиргаз”…” , 
 
змінити та викласти  у наступній редакції: 
 
„… з послідуючою безкоштовною передачею у власність газорозподільному 
підприємству Коростенському УЕГГ ПАТ „Житомиргаз” …” .  
 
 
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  
 
 
 
 
 


