
             
У К Р А Ї Н А 

Коростенська міська рада Житомирської області 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  05.10.11 р. №581. 
 
Про   затвердження   Акту   прийому –передачі 
квартир   № 29, № 30, № 60, № 62  будинку № 49  
по  вул. Шолом - Алейхема , які належать на  праві 
власності державі та знаходяться у господарському  
віданні  Державної іпотечної  установи,  безоплатно  
у  комунальну  власність   територіальної   громади    
міста  Коростеня   з послідуючою  передачею на  
баланс комунальному  виробничому житловому  
ремонтно-експлутаційному   підприємству  № 1. 
   
 
 
           На  виконання  протокольного рішення регіональної ради  з координації здійснення 
заходів, щодо  безоплатної  передачі квартир, придбаних Державною іпотечною 
установою Житомирської обласної Державної адміністрації від 22.09.11 р., з метою  
впорядкування документів щодо  безоплатної  передачі квартир, придбаних Державною 
іпотечною установою,  на виконання п.5 Порядку безоплатної  передачі квартир, 
придбаних Державною іпотечною установою, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів   України   від 27.07.11 р. № 855,  рішення   Коростенської    міської   ради  № 14 
від 25.02.10 р. (тридцять восьма сесія  V скликання) „Про надання згоди  на  безкоштовне 
прийняття  в  комунальну  власність  територіальної  громади  міста  Коростеня  квартир 
по вул. Шолом-Алейхема, 49.”, з метою уточнення рішень виконавчого комітету 
Коростенської міської ради № 414 від 21.07.10 р., № 379 від 08.06.11.р., керуючись ст. 1, 
ст.4, ст.7 Закону України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної 
власності” та ст. 40 Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, виконавчий 
комітет Коростенської міської ради 
 
 

   РІШАЄ : 
 

1. З  метою  уточнення  рішень   виконавчого  комітету  Коростенської  міської ради № 414  
від 21.07.10 р. „ Про затвердження акту на безкоштовний прийом-передачу в комунальну 
власність  територіальної  громади міста Коростеня квартир по вул. Шолом Алейхема,49”, 
№  379 від 08.06.11.р  „ Про внесення змін в  рішення виконавчого комітету Коростенської 
міської ради № 414 від 21.07 2010 р. „Про затвердження акту на безкоштовний прийом-
передачу  в   комунальну   власність  територіальної  громади  міста  Коростеня квартир по  
вул. Шолом -Алейхема,49” затвердити  Акт приймання-передачі   квартир  № 29,   № 30,  
№ 60, № 62 будинку № 49 по  вул. Шолом - Алейхема які належать на праві власності 
державі та знаходяться у господарському віданні  Державної іпотечної установи,  
безоплатно у  комунальну  власність територіальної  громади   міста  Коростеня   з 
послідуючою передачею на баланс комунальному  виробничому житловому ремонтно-
експлутаційному підприємству № 1.(Додається).  



2.Бухгалтерії комунального виробничого житлового ремонтно-експлутаційного 
підприємства № 1 внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку. 
 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови      
Якубовського Л.П. 
 

Міський голова                                                                             В. Москаленко 

 

                                                                                                                  Заступник  міського голови 
                                                                                                                                                           Л. Якубовський 
 
                                                                                                                   Начальник  управління житлово -   
                                                                                                                   комунального господарства                                                                                                                                 
  В. Мартинюк 
 
                                                                                                                   Начальник юридичного відділу 
                                                                                                                                                                  Т. Камінська        
 


