
                                                                     
 
 

РІШЕННЯ 
тридцять третя  сесія VІ скликання 

 
 

від  05.06.2014 р. №1495 
 
Про надання згоди  на  безкоштовне прийняття  в  комунальну  
власність  територіальної  громади  міста  Коростеня основних засобів з 
подальшою передачею у господарське відання для поповнення 
статутного капіталу Коростенському комунальному підприємству 
«Водоканал» 
 
           Розглянувши лист управління житлово-комунального господарства      
№ 212 від 02.06.14р. про надання згоди на прийняття основних засобів по 
об’єкту «Технічне переоснащення із заміною аварійних  решіток та решітки 
тонкого очищення стічних вод Коростенського КП «Водоканал» міської ради 
(реконструкція)» у комунальну власність територіальної громади міста з 
подальшою передачею у господарське відання для поповнення статутного 
капіталу Коростенському комунальному підприємству «Водоканал», лист 
департаменту екології та природних ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації за вх. № 298/02-06 від 07.03.14р., 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 21.09.98р., 
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  з  подальшою передачею у 
господарське відання  для поповнення статутного капіталу Коростенському  
комунальному підприємству «Водоканал» основних засобів по об’єкту 
«Технічне переоснащення із заміною аварійних  решіток та решітки тонкого 
очищення стічних вод Коростенського КП «Водоканал» міської ради 
(реконструкція)», а саме: решіток тонкого очищення стічних вод ( 2 од.), 



шафи живлення та керування решітками (1 од.) - загальною вартістю 
898 559,77 грн. (з урахуванням ПДВ). 
 
2.Прийняття-передачу  провести відповідно вимог чинного законодавства 
України. 
3. Акт прийняття-передачі підлягає затвердженню на засіданні виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 
4.Коростенському комунальному підприємству «Водоканал» внести 
відповідні зміни до статутного фонду підприємства та затвердити їх на 
засіданні сесії Коростенської міської ради. 
5.Бухгалтерії Коростенського комунального підприємства «Водоканал» 
внести відповідні зміни в бухгалтерському  обліку. 
6. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію міської 
ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності,  заступника  
міського  голови  Якубовського Л.П. 
  
Міський голова                                                         В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                    В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                           О. Ясинецький  
 
Заступник міського голови                                           Л. Якубовський  
 
Начальник управління житлово - 
комунального господарства                                           В Мартинюк 
 
Начальник управління економіки                                 О. Жилін 
             
Начальник юридичного відділу                                    Т. Камінська           
 
 
 
 
 
 
 


