
 

                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцять третя  сесія VІ скликання 

 
від  25.04.2013 р. №________ 
 
Про  внесення  змін до рішення Коростенської  
міської   ради (дев’ятнадцята   сесія   двадцять     
четвертого    скликання)     від 27.04.04 р.     та  
рішення виконавчого комітету Коростенської  
міської ради № 419 від 08.09.04 р. 
 
 
        Розглянувши  лист  секретаря  Коростенської міської ради 
Ходаківського В.В. за вх. №   від --.04.13 р. та з метою визначення 
подальшого використання будівлі  колишньої їдальні, що розташована     за      
адресою:  м. Коростень, вул. Білокоровічське шосе,8, ліквідованого    
українсько-естонського  спільного підприємства „Анастасія”, керуючись  
ст.26, ст. 25 Закону України  “Про  місцеве   самоврядування  в  Україні“, 
Коростенська  міська  рада 
  
 
ВИРІШИЛА : 
 
1. Внести    зміни    до рішення Коростенської міської   ради (дев’ятнадцята   
сесія   двадцять    четвертого    скликання)     від 27.04.04 р.  „Про надання 
згоди на прийняття у спільну комунальну власність територіальної громади 
міста їдальні СП „Анастасія” з подальшим списанням”   та рішення 
виконавчого   комітету    Коростенської    міської    ради № 419 від 08.09.04 р. 
„Про затвердження актів приймання-передачі”, а саме скрізь по тексту, 
викладеному в редакції: 
 
„ ...з подальшою передачею на баланс комунального виробничого ремонтно-
експлуатаційного підприємства № 5 та списанням...”,  змінити та викласти 
в наступній редакції: 
„...з подальшою передачею на баланс комунальному виробничому ремонтно-
експлуатаційному підприємству № 1...”. 
 



2. Створити комісію по обстеженню будівлі колишньої їдальні ліквідованого  
українсько-естонського  спільного підприємства „Анастасія” з метою 
визначення придатності будівлі для  подальшого використання,  у складі: 

Голова комісії: Якубовський Л.П.- заступник  міського  голови.  

Члени комісії: Мартинюк В.М.-начальник управління житлово-комунального                   
                         господарства    виконавчого    комітету   Коростенської міської  
                         ради;  
                         Рибкін В.О.- заступник    начальника   управління    економіки-    
                         начальник    відділу по   управлінню   та   приватизації   міської    
                         комунальної    власності   управління  економіки   виконавчого   
                         комітету Коростенської міської ради; 
                         Каленський В.П.- фахівець  першої  категорії групи технічного   
                         нагляду    управління    житлово-комунального     господарства      
                         виконавчого комітету Коростенської міської ради; 

                              Городничий П.О.- начальник    коммунального      виробничого    
                              житлового      ремонтно-експлуатаційного    підприємства  № 1; 

                         Кудринська К.С.- начальник      комунального      підприємства                              
                         „Коростенське    міжміське  бюро    технічної    інвентаризації”  
                         (за згодою);    
                         Вигівська Р.П. - начальник   управління   „Держземагенства”  у                         
                         Коростенському районі (за згодою). 
 
3. Комісії    підготувати     акт    обстеження    будівлі  колишньої їдальні, що 
розташована      за      адресою:  м. Коростень,   вул. Білокоровічське шосе,8 
ліквідованого    українсько-естонського   спільного підприємства „Анастасія” 
з метою визначення придатності будівлі для  подальшого використання.   
4. 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 економіки                                               О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                            В. Рибкін 
 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська     
 


