
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьома  сесія  VІ скликання 

  
від  06.11.2014 р. №1686 
 
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., секретаря міської ради Ходаківського В.В., 
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: 
 
-Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2014 році. (29 сесія VІ скликання від 26.12.13р. №1306). 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2014 році 1/5 частину нежитлової будівлі по вул.Красіна,27-А. 
(32 сесія  VI скликання від 17.04.2014 р. №1432) 
 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №109 від 24.01.12 р. 
нежилого приміщення по пров.Табукашвілі,14.(27 сесія VІ скликання від 
14.11.13р. №1259) 
 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №242 від 21.01.14 р. 3/5 
частин нежитлового приміщення, що складає 4/5 частин нежитлової будівлі 
по вул.Ольгинській,4”. (32 сесія  VI скликання від 17.04.2014 р. №1435) 
 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №3495 від 31.10.11 р. 
нежитлової будівлі по вул.Грушевського,37-А”. (32 сесія  VI скликання від 
17.04.2014 р. №1436) 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №4867 від 05.11.10р. 
нежитлового приміщення колишнього штабу по вул.Сосновського,38-Б. (32 
сесія  VI скликання від 17.04.2014 р. №1437) 



 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №3963 від 22.12.11р. 
нежитлової будівлі, медпункту по вул.Пролісковій,111. (36 сесія VІ  
скликання від 25.09.2014р. №1619) 
 
-Про погодження текстів договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі, кафе 
«Ялинка» по вул.Шатрищанська,57 та нежитлового підвального приміщення 
по вул.В.Сосновського,3. (32 сесія  VI скликання від 17.04.2014 р. №1440) 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2014 році нежитлового будинку по вул.Кірова,44-А. (33 сесія 
VІ  скликання від 05.06.2014р. №1490) 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2014 році нежитлового підвального приміщення по 
вул.Сосновського,44. (34 сесія VІ  скликання від 03.07.2014р. №1532) 
 
-Щодо передачі об’єкта нерухомості – пологового відділення відділкової 
лікарні ст.Коростень Південно-Західної залізниці до комунальної власності 
м.Коростеня. (15 сесія V скликання від 07.08.07р.) 
 
-Про надання  згоди прийняття в комунальну власність територіальної 
громади міста Коростеня житлового будинку по вул.Корольова, 27” (32 сесія 
V скликання від  04.06.2009р. №13) 
 
-Про надання згоди на безоплатне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади  міста Коростеня приміщень колишнього обласного 
автоучбового комбінату по вул. Коцюбинського, 24 (28 сесія ІV скликання 
від  23.08.2005р.) 
 
-Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня квартири №14 по 
вул..Табукашвілі,27 та квартири №76 по пров. 1 Шатрищанському,36-Б. (29 
сесія VІ скликання від 26.12.13р. №1312) 
 
-Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста коростеня квартири №22 по 
вул.Сосновського,46-Б та квартири №1 по вул..Грушевського,72-А. (27 сесія 
VІ скликання від 14.11.13р. №1266) 
 
-Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня квартири №4 по вул.Сосновського, 
48-А. (19 сесія VІ  скликання від 23.11.12р. №907) 
 
-Про затвердження актів обстеження технічного стану та визнання житлових 
будинків по вул. Коротуна,18 та по вул. Козаченка, 22 аварійними. (30 сесії V 
скликання від 19.02.2009р. №11) 



 
-Про надання дозволу КВЖРЕП – 1 на продаж автомобіля (27 сесія V  
скликання від 30.10.2008р.№12).   
 
-Про затвердження плану капітальних інвестицій КП „Теплозабезпечення” на 
2010 -2014 роки”. (38 сесії V скликання від  25.02.2010р. №20).  
 
-Про затвердження «Положення про порядок проведення конкурсу по 
наданню житлово-комунальних послуг з вивезення та захоронення побутових 
відходів з території м. Коростеня». (8 сесія VІ  скликання від 26.08.2011р. 
№314).  
 
-Про затвердження конкурсної документації про проведення конкурсу з 
надання житлово-комунальних послуг  з вивезення твердих побутових 
відходів в м.Коростені. (10 сесія VІ  скликання від 24.11.11р. №441).  
 
-Про затвердження «Положення про порядок проведення конкурсу на 
надання житлово-комунальних послуг з вивезення побутових відходів та 
конкурсної документації» для проведення конкурсу з вивезення побутових 
відходів. (13 сесія VІ  скликання від 15.03.12р. №605)  
 
-Про надання дозволу Коростенському комунальному підприємству 
«Шляхово-експлуатаційна дільниця» на списання першої черги «Асфальтний 
завод». (17 сесія VІ  скликання від 23.08.12р. №799).  
 
-Про внесення змін до рішень сесії Коростенської міської ради (сорок перша 
сесія V скликання) №16 від 13.05.10р., виконавчого комітету Коростенської 
міської ради від 07.11.12р. №484 та надання дозволу на передачу 
каналізаційної насосної станції та мереж водовідведення житлового масиву 
станції Коростень-Подільський у господарське відання для поповнення  
статутного капіталу Коростенському комунальному підприємству 
«Водоканал». (20 сесія VІ  скликання від 25.12.12р. №963).  
 
-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». (33 сесія VІ 
скликання від 05.06.14р. №1495).  
 
-Про надання згоди на безкоштовне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня захисної споруди, 
протирадіаційного укриття №200991 по вул.Семашко,8. (32 сесія  VI 
скликання від 17.04.2014 р. №1444) 
 
-Про надання дозволу комунальному підприємству «КоростеньАрхБюро» на 
списання основних засобів. (18 сесія VІ  скликання від 18.10.12р. №860) 
 



-Про надання дозволу спеціальній установі «Коростенська міська служба 
допомоги на списання автомобіля Кубань ГАЗ 5312. (10 сесія VІ  скликання 
від 24.11.11р. №428) 
 
-Про надання дозволу комунальній установі «Служба охорони громадського 
порядку міста Коростеня «Яструб» на списання основних засобів. (16 сесія 
VІ  скликання від 21.06.12р. №759) 
 
-Про затвердження Порядку розміщення інформаційних наметів та 
встановлення місць для їх розміщення. (16 сесія VІ  скликання від 21.06.12р. 
№767) 
 
-Про затвердження Положення про звання «Почесний громадянин міста 
Коростень».(27 сесія VІ  скликання від 14.11.2013р.№1271) 
 
-Про проведення звітів депутатів Коростенської міської ради перед 
виборцями. (30 сесія VІ скликання від 28.01.14р. №1372) 
 
 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                  


