
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцять дев’ята  сесія VІ скликання 

 
від  26.12.2013 р. №1312 
 
Про  надання  згоди   на  безкоштовне  прийняття  в  
комунальну власність територіальної громади міста   
Коростеня  квартири  № 14   по  вул. Табукашвілі,27 
та квартири № 76 по пров. 1 Шатрищанському,36-Б  
 
         Розглянувши  лист  Коростенського  учбово-виробничого підприємства 
Українського товариства сліпих за  вх.  №1545/02-13  від  12.12.13 р. про    
передачу  квартири   № 14   по   вул. Табукашвілі,27  та  квартири    № 76    по  
пров. 1 Шатрищанському,36-Б відповідно до ст.4 Закону України „Про 
передачу об’єктів права державної та  комунальної  власності”, п.п. „б” п.4  
Положення „Про порядок  передачі об’єктів права державної власності”, 
затверженого Постановою КМУ № 1482 від 21.09.98 р., 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 квартир, що придбані 
Коростенським  учбово-виробничим підприємством Українського товариства 
сліпих   відповідно   до    Постанови    Кабінету    Міністрів    України № 1119  
від 02.11.11 р. „Про деякі питання використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для будівництва (придбання) для інвалідів по зіру та 
слуху, які перебувають на квартирному обліку на підприємствах 
Українського   товариства   сліпих і Українського товариства глухих”, а саме: 
 
1.1. Однокімнатної квартири № 14 по вул. Табукашвілі,27 загальною площею 
28,6 кв.м., житловою площею -16,3 кв.м. з подальшою передачею на баланс 
комунальному житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству № 4; 
 
 
 



 
1.2. Однокімнатної      квартири     № 76     по   пров. 1 Шатрищанському, 36-Б 
загальною площею 30,6 кв.м., житловою площею 18,6 кв.м. з подальшою 
передачею на баланс комунальному житловому ремонтно-експлуатаційному 
підприємству № 2. 
 
2. Прийняття-передачу  провести відповідно вимог чинного законодавства 
України. 
 
3. Акти прийняття-передачі 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, на першого 
заступника міського  голови  Л.П. Якубовського. 
 
 
 Міський голова                                                      В. Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  В. Ходаківський 
 
Перший заступник міського голови                                           В. Вигівський    
         
Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький 
 
Заступник міського голови                                                          Л. Якубовський  
 
Начальник управління житлово-комунального                         В. Мартинюк 
господарства 
 
Начальник управління економіки                                               О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                            В. Рибкін 
 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


