
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять перша  сесія VІ скликання 
 
 

від  13.03.2014 р. №1394 
 
Про надання згоди на безкоштовне прийняття  в комунальну  
власність територіальної громади  міста Коростеня газових  
мереж, що належать відокремленому підрозділу Коростенське 
будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4   з  
послідуючою  передачею в господарське відання  
Єдиної газотранспортної системи України з постановкою  
на баланс Коростенському УЕГГ ПАТ „Житомиргаз” 
 
 
           Розглянувши лист начальника відокремленого підрозділу 
Коростенського будівельно-монтажного експлуатаційного управління № 4 за      
вх.№202/02-13 від 19.02.14р. щодо безкоштовного прийняття в комунальну 
власність територіальної громади міста Коростеня газових мереж з 
послідуючою передачею в господарське відання Єдиної газотранспортної 
системи України з  постановкою на баланс Коростенському УЕГГ              
ПАТ „Житомиргаз” та лист-погодження начальника Коростенського 
управління експлуатації газового господарства ПАТ „Житомиргаз” №596/5                     
від 19.02.14р., відповідно до ст.4, ст.6, ст.7 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”, Коростенська 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
          1. Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня газових мереж, що належать 
відокремленому підрозділу Коростенське будівельно-монтажне 
експлуатаційне управління № 4   з послідуючою передачею у господарське 
відання Єдиної газотранспортної системи України з постановкою на баланс 
Коростенському управлінню  експлуатації газового господарства ПАТ 
„Житомиргаз”, згідно додатку. Додається. 
          2. Прийняття-передачу газопроводів провести у відповідності до вимог 
чинного законодавства України. 
       
 
 



         
 
        3. Акт прийняття-передачі газових мереж у комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня підлягає  затвердженню на засіданні 
виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
         4. Додаткова угода до договору № 7 на господарське відання 
складовими Єдиної газотранспортної системи України від 06.09.2013р. 
підлягає затвердженню на сесії Коростенської міської ради. 
         5.  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        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток до рішення 31 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від 13.03.14р. №1394 

 
 

Перелік газових мереж 
розташованих  від АГРС до ГГРП-1 та по вулицях   Коцюбинського, 

Базарна, Войкова, Шевченка, Крупської, Табукашвілі в місті Коростені, 
що передаються з балансу відокремленого підрозділу Коростенське 

будівельно-монтажне експлуатаційне управління № 4 з послідуючою  
передачею в господарське відання Єдиної газотранспортної системи 

України з постановкою на баланс Коростенському УЕГГ ПАТ 
„Житомиргаз” 

 

№ 
п/п 

Найменування і коротка 
характеристика об’єкта Тиск Вид 

газопроводу 
Діаметр 

(мм.) 

Дов 
жина 
(м.п.) 

Рік 
введення в 
експлуата 

цію 

Залишкова 
вартість, 

грн. 

високий підземний 
 325 1005 20.03.1995 34612,20 

1 

Підвідний газопровід від  
АГРС до ГГРП-1 по 

вул..Коцюбинського  в  
м. Коростень високий 

 
підземний 

 
530 990 20.03.1995    36649,80 

середній підземний        89 654 20.03.1995 18489,20 
середній підземний        127 570 20.03.1995 17157,00 

2. 

Розподільчий газопровід  
від ГГРП-1 і засувки по 

вул. Коцюбинського 1-31; 
2-34 (ПК 15+34) 

м. Коростень 
середній підземний        426 1622 20.03.1995 52499,90 

3. 

Розподільчий газопровід  
від ГГРП-1 і засувки по 
вул. Коцюбинського 33-
105; 36-110 (до ПК 19) 

м. Коростень 

середній підземний        426 1988 20.03.1995 64346,36 

низький підземний   89 762 20.03.1995 21021,80 

низький підземний   102 494 20.03.1995 15049,80 4. 

Розподільчий газопровід   
по вул. Коцюбинського 33-

105; 36-110 (до ПК 19) 
м. Коростень 

 низький підземний   127 636 20.03.1995 19080,00 

середній підземний        219 1704 15.04.1995 54630,24 

5. 

Розподільчий газопровід   
по вул. Базарна, Войкова, 

Шевченко 1-13,2-32, 
Крупської,Табукашвілі 1-3 

м. Коростень 
 

середній підземний        426 370 15.04.1995 13116,50 

низький підземний   89 460 15.04.1995 12194,00 
низький підземний   108 120 15.04.1995 3588,00 
низький підземний   127 250 15.04.1995 7500,00 
низький підземний   152 810 15.04.1995 24308,10 

6. 

Розподільчий газопровід   
по вул. Базарна, Войкова, 

Шевченко 1-13,2-32, 
Крупської,Табукашвілі 1-3 

м. Коростень 
 низький підземний   325 180 15.04.1995 5940,00 

 Разом      400182,90 
 
 
 
Секретар міської ради                                                              В. Ходаківський 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


