
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
тридцять друга  сесія  VІ скликання 

  
від  17.04.2014 р. №1475 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Ясинецького О.А., 

першого заступника міського голови Вигівського В.В., заступника міського 
голови Якубовського Л.П.,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 згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня нежитлового приміщення (пологового 
відділення), яке знаходиться в управлінні Міністерства транспорту та зв’язку 
України та обліковується на балансі відділової лікарні станції Коростень ДТГО 
«Південно-Західна залізниця», розташованого по вул.Жмаченка,46». (2 сесія VI 
скликання від 09.12.2010 р. №13) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня нежитлового приміщення колишнього 
поліклінічного відділення по вул.Корольова,23, яке знаходиться в управлінні 
Міністерства інфраструктури України та обліковується на балансі відділової 
лікарні станції Коростень ДТГО «Південно-Західна залізниця». (7 сесія VI 
скликання від 07.07.2011 р. №242) 
 Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня медичного обладнання пологового 
відділення відділової лікарні станції Коростень ДТГО «Південно-Західна 
залізниця» з подальшою передачею на баланс Коростенській центральній 
міській лікарні». (7 сесія VI скликання від 07.07.2011 р. №243) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня 16-квартирного житлового будинку по 
вул.Чолівська,14, який є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, 



селищ, міст області та знаходиться на балансі відкритого акціонерного 
товариства «Коростенська спеціалізована пересувна механізована колона». (11 
сесія VI скликання від 29.12.2011 р. №504) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня двох житлових будинків та 
господарчих будівель по вул.Тарнавського №44 та №46, які знаходяться на 
праві господарчого відання дочірньої компанії «Укртрансгаз» національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» та на баланс Рівненького лінійного 
виробничого управління магістральних газопроводів філії управління 
магістральних газопроводів філії управління магістральних газопроводів 
«Львівтрансгаз». (11 сесія VI скликання від 29.12.2011 р. №505) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня частини нежитлового приміщення та  
каналізаційної насосної станції ВАТ «Коростенський завод хімічного 
машинобудування» по вул.Б.Хмельницького,18» (13 сесія VI скликання від 
15.03.2012 р. №603) 
 Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (шістнадцята 
сесія VI скликання) №794 від 21.06.12 р. «Про надання згоди на безоплатне 
прийняття із сфери управління Міністерства Оборони України до комунальної 
власності територіальної громади міста Коростень майнового комплексу 
військового містечка №8 (розформованої в/ч А-4602 м.Коростень, 
вул.Жовтнева,3). (17 сесія VI скликання від 23.08.2012 р. №806) 
 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». (19 сесія VI скликання від 23.11.2012 р. №906) 
 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». (20 сесія VI скликання від 25.12.2012 р. №969) 
 Про надання згоди на безкоштовну передачу у державну власність 
незавершеного будівництва п’ятиповерхового житлової будівлі по 
вул.Б.Хмельницького,61-А до сфери управління Міністерства інфраструктури 
України». (25 сесія VI скликання від 28.08.2013 р. №1171) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня двоповерхової нежитлової 
адміністративної будівлі по вул..Франка,22». (27 сесія VI скликання від 
14.11.2013 р. №1268) 
 Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (дев’ятнадцята 
сесія VI скликання) №906 від 23.11.12 р. та до рішення Коростенської міської 
ради (двадцята сесія VI скликання) №969 від 25.12.12 р. (22 сесія VI скликання 
від 19.03.2013 р. №1023) 
 Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2013 році». (20 сесія VI скликання від 25.12.2012 р. №961) 



 Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №3636 від 24.06.11р. 
нежитлового підвального приміщення по вул.Грушевського,41. (21 сесія VI 
скликання від 14.02.2013 р. №1000) 
 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2013 році нежитлового приміщення по 
вул.Шевченка,18. (22 сесія VI скликання від 19.03.2013 р. №1022) 
 Про включених до переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2013 році комплексу нежитлових будівель та споруд 
колишньої виробничої бази по вул.Шатрищанській,6. (23 сесія VI скликання від 
25.04.2013 р. №1074). 
 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2013 році будівлі колишньої їдальні по 
вул.Білокоровічське шосе,8, нежилого приміщення по вул.Грушевського,39, 
нежилого приміщення по вул.Жмаченка,1-А у селі Поліське Коростенського 
району. (24 сесія VІ скликання від 06.06.13р. №1117) 
 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2013 році нежитлового приміщення по 
вул.Кривоноса,4-А, нежилого приміщення, аптеки по вул.Франка,7, нежилого 
приміщення, вбудованого в житловому будинку по вул.Кірова,66. (25 сесія VІ 
скликання від 28.08.13р. №1165) 
 Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які 
підлягають приватизації у 2013 році приміщень нежитлової будівлі по 
вул.Ольгинській,4. (26 сесія VІ скликання від 10.10.13р. №1217) 
 Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежилого приміщення 
по вул.Грушевського,20. (24 сесія VІ скликання від 06.06.13р. №1118) 
 Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежилого приміщення 
по вул..Жмаченка,1-А у селі Поліське Коростенського району. (25 сесія VІ 
скликання від 28.08.13р. №1169) 
 Про погодження текстів договорів купівлі-продажу. (29 сесія VІ скликання 
від 26.12.13р. №1317) 
 Про погодження текстів договорів купівлі-продажу нежилого приміщення 
по вул.Грушевського,39, нежитлового приміщення, їдальні по 
вул.Білокоровицьке шосе,8. (30 сесія VІ скликання від 28.01.14р. №1353) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня квартири №1, розташованої по 
вул..Котовського,59 в м.Коростені шляхом укладання договору дарування. (23 
сесія VІ скликання від 25.04.13р. №1073) 
 Про погодження тексту договору відчуження ¼ частки житлового будинку 
по вул.Котовського,59. (29 сесія VІ скликання від 26.12.13р. №1316) 
 Про надання дозволу Коростенській центральній міській лікарні на 
списання основних засобів” (6 сесія VІ  скликання від 12.05.2011р. №195) 
 Про погодження тексту договору оренди частини нежитлового 
приміщення, розташованого по вул.Крупської,7 в м.Коростені, що обліковується 
на балансі комунального виробничого житлового  ремонтно-експлуатаційного 
підприємства №2 та надання згоди на його укладання з комунальною установою 



«Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів „Джерело надія” Коростенської 
міської ради.» (10 сесія VІ  скликання  від 24.11.11р. №437) 
 Про внесення змін до Положення „Про впорядкування умов оренди 
комунального майна в місті Коростені” затвердженого рішенням сесії 
Коростенської міської ради №364 від 20.10.11р. (15 сесія VІ  скликання  від 
24.05.12р. №714) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня обладнання спортивного майданчику 
розташованого по вул.Гастелло,24. (18 сесія VІ  скликання  від 18.10.12р. №856). 
 Про надання дозволу комунальному підприємству „Творче об’єднання  
„Коростеньмедіа” на стовідсоткове зарахування орендної плати на 
розрахунковий рахунок підприємства. (22 сесія VІ скликання від 19.03.13р. 
№1021) 
 Про надання дозволу управлінню економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на списання основних засобів. (25 сесія VІ 
скликання від 28.08.13р. №1167) 
 Про надання дозволу відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на укладення з КВТП „Коростеньхарч” договорів оренди 
приміщень шкільних їдалень загальноосвітніх шкіл міста для організації 
харчування школярів”. (25 сесія VІ скликання від 28.08.13р. №1168). 
 
Вигівський В.В. 
 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”. (20 сесія VІ 
скликання    від 25.12.12р. № 965) 
 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.  (20 сесія VІ 
скликання    від 25.12.12р. № 966) 
 Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради №917 від 
23.11.12р., №1031 від 19.03.13р., рішень виконавчого комітету Коростенської 
міської ради стосовно передачі газових мереж Коростенському УЕГГ ПАТ 
«Житомиргаз» та затвердження договору на господарське відання складових 
Єдиної газотранспортної системи України. (25 сесія VІ скликання від 28.08.13р. 
№1174). 
 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. (29 сесія VІ скликання від 26.12.13р. №1311). 
 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. (30 сесія VІ скликання від 28.01.14р. №1354) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня обладнання проекту ПРООН в Україні. 
(30 сесія VІ скликання від 28.01.14р. №1357) 
 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. (31 сесія VІ скликання від 13.03.14р. №1394) 
 
Якубовський Л.П. 
 Про передачу в управління приватному підприємству «Коростенський 
житловий сервіс №5» основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних 
та нематеріальних активів”. (13 сесія VІ  скликання від 15.03.12р. №602) 
 Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству   
„Водоканал” на списання основних засобів. (19 сесія VІ  скликання від 
23.11.12р. № 913) 
 Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №4 на списання основних засобів. (20 сесія VІ  
скликання від 25.12.12р. № 964) 
 Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству 
„Водоканал” на списання основних засобів. (21 сесія VІ  скликання від 
14.02.13р. №997) 
 Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №4 на списання основних засобів. (22 сесія VІ 
скликання від 19.03.13р. №1025) 
 Про передачу в управління ТОВ „АРМ-ЕЛЕКТРО” теплових мереж 
котельні, розташованої по вул.Жмаченка,46. (25 сесія VІ скликання від 
28.08.13р. №1173) 
 Про надання дозволу комунальному виробничому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №4 на списання основних засобів. (29 сесія VІ 
скликання від 26.12.13р. №1307) 
 Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня дитячого майданчику, розташованого 
по вул.Грушевського,48 в м.Коростені. (29 сесія VІ скликання від 26.12.13р. 
№1313) 
 Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання основних засобів. (20 сесія VІ  скликання           від 
25.12.12р. №967) 
 Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання основних засобів. (22 сесія VІ скликання від 
19.03.13р. №1027) 



 Про надання дозволу Комунальному виробничо-господарському 
підприємству на списання основних засобів. (27 сесія VІ скликання            від 
14.11.13р. №1269) 
 Про надання дозволу на передачу основних засобів, малоцінних 
матеріальних та нематеріальних активів з балансу комунального виробничого 
житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства №1 у господарське відання 
Комунальному виробничо-господарському підприємству. (19 сесія VІ  
скликання від 23.11.12р. №912) 
 Про внесення змін до рішення Коростенської міської ради (дев’ятнадцята 
сесія VI скликання) №912 від 23.11.12р. «Про надання дозволу на передачу 
основних засобів, малоцінних матеріальних та нематеріальних активів з балансу 
комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного 
підприємства №1 у господарське відання Комунального виробничо-
господарському підприємству. (26 сесія VІ скликання від 10.10.13р. №1218) 
 Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №2 на списання основних засобів. (16 сесія VІ  
скликання від 21.06.12р. №760) 
 Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №2 на списання фундаменту будинку №1 по 
вул.Грушевського в м.Коростені. (29 сесія VІ скликання від 26.12.13р. №1314) 
 Про надання дозволу комунальному підприємству теплозабезпечення на 
списання основних засобів. (22 сесія VІ скликання від 19.03.13р. №1029) 
 Про надання дозволу комунальному підприємству теплозабезпечення на 
списання основних засобів. (27 сесія VІ скликання від 14.11.13р. №1265) 
 Про надання дозволу комунальному підприємству теплозабезпечення на 
списання основних засобів”. (29 сесія VІ скликання від 26.12.13р. №1310) 
 Про надання дозволу комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №3 на списання основних засобів. (27 сесія VІ 
скликання від 14.11.13р. №1264) 
 
 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                  


