
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
сорок п’ята  сесія VІ скликання 

 
від  27.08.2015 р. №1970 
              
Про надання згоди на безоплатне прийняття  в комунальну  
власність територіальної громади міста Коростеня вуличних 
світлодіодових світильників на сонячних батареях в кількості  
семи одиниць, що належать ГО «Древлянська екологічна рада  
міста Коростеня»   
 

          Розглянувши лист голови громадської організації «Древлянська 
екологічна рада міста Коростеня»  за  вх.№ 871/02-13 від 14.08.15р.  про 
безоплатне прийняття в комунальну власність територіальної громади  міста 
Коростеня вуличних світлодіодових світильників на сонячних батареях в 
кількості семи одиниць, керуючись ст.25, ч.2 ст.60 Закону України  „Про   
місцеве самоврядування в Україні”,  Коростенська міська рада  

ВИРІШИЛА: 
 
          1. Надати згоду на безоплатне прийняття в комунальну власність 
територіальної громади міста Коростеня вуличних світлодіодових 
світильників на сонячних батареях в кількості семи одиниць,  що належать 
громадській організації «Древлянська екологічна рада міста Коростеня» з 
послідуючою постановкою на баланс Комунальному виробничо-
господарському підприємству, згідно додатку. Додається. 
          2. Прийняття-передачу провести у відповідності до вимог чинного 
законодавства України. 
          3. Акт прийняття-передачі підлягає  затвердженню на засіданні 
виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
          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                                                Л. Якубовський 
Заступник начальника управління                                    В. Рибкін 
економіки                        
Начальник юридичного відділу                                         Т. Камінська        



 
Додаток до рішення 45 сесії 
Коростенської міської ради VI  
скликання від  27.08.15р. №______ 
 

 
Перелік автоматичних  вуличних  світлодіодових світильників на 
сонячних батареях, які встановлені на вулицях міста Коростеня 

 
 

№ 
з/п 

Місцерозташування 
світлодіодових світильників 

Кіль- 
Кість 

 

Ціна Сума 

1.  вул. Селезньова (в районі ЗОШ №13) 2 шт. 25 893,21 51 786,42 

2.   вул. Селезньова (мікр-н Мирний)   1 шт. 25 893,21 25 893,21 

3.  вул. Грушевського (в районі будинку № 120,  
кафе «Новинка»)    

1 шт. 25 893,21 25 893,21 

4.  вул. Грушевського (в районі міської гімназії )  1 шт. 25 893,21 25 893,21 

5.  вул. Кірова (в районі ЗОШ № 9) 1 шт. 25 893,21 25 893,21 

6.  вул.В.Сосновського (в районі будинку № 30, 
Коростенсько-Лугинського військкомату)    

1 шт. 25 893,21 25 893,21 

 Всього  7 шт.  181 252,47 

 
 
 
Секретар міської ради                                                               В.Ходаківський 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


