
                                                                     
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять перша  сесія VІ скликання 
 
 

від  13.03.2014 р. №________ 
 
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        

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


