
 

                                                                     
 

РІШЕННЯ 
сімнадцята  сесія VІ скликання 

 
від  23.08.2012 р. №806 

 
 

Про внесення змін до рішення Коростенської міської  
ради (шістнадцята сесія VІ скликання) № 794 від 21.06.12 р. 
„Про надання згоди на безоплатне прийняття із сфери  
управління    Міністерства    Оборони   України  до  
комунальної    власності   територіальної   громади   
міста   Коростень   майнового  комплексу  військового  
містечка № 8 (розформованої в/ч А-4602  м. Коростень,  
вул. Жовтнева, 3)” 
     
 
          Керуючись  ст.3 постанови  Кабінету  Міністрів України  № 1282        
від 29 серпня 2002 р. „Про затвердження Порядку вилучення і передачі 
військового майна Збройних сил”, ст.4, ст.6, ст.7 Закону України „Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, ст.12 
Земельного Кодексу України та ст.26 Закону України  “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до п.1. рішення Коростенської міської ради (шістнадцята 
сесія VІ скликання) № 794   від 21.06.12 р.   „Про   надання    згоди     на     
безоплатне прийняття із сфери управління Міністерства Оборони України до 
комунальної  власності територіальної  громади  міста Коростень майнового 
комплексу    військового     містечка    № 8      (розформованої      в/ч    А-4602  
м. Коростень, вул. Жовтнева, 3)”, що викладений в редакції : 
 
„ 1. Надати згоду на безоплатне прийняття майнового комплексу  військового   
містечка  № 8  (розформованої в/ч  А - 4602 м. Коростень, вул. Жовтнева, 3), 
розташованого на земельній ділянці орієнтовною площею 36,5 га із сфери 
управління Міністерства Оборони України до комунальної власності  
територіальної  громади  міста Коростень”, змінити та викласти  в редакції: 
 
 



 
 
 
„ 1. Надати згоду на безоплатне прийняття майнового комплексу  
військового   містечка  № 8  (розформованої в/ч  А - 4602 м. Коростень, 
вул. Жовтнева, 3), розташованого на земельній ділянці орієнтовною 
площею 36,5 га із сфери управління Міністерства Оборони України до 
комунальної власності  територіальної  громади  міста Коростень для 
розміщення об’єктів соціально-економічного та культурного 
призначення,  без  права  відчуження  та передачі в приватну власність”. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 
ради  з  питань  бюджету, економіки  та  комунальної  власності,  заступника 
міського  голови  О. А. Ясинецького. 
 
 
Міський голова                                                                           В. Москаленко 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                  В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький 
 
Начальник управління економіки                                               О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                           В. Рибкін 
 
Начальник юридичного відділу                                                  Т. Камінська     
 
 
 
 
 
 
 
 


