
             
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. № 584. 
 
 
Про надання дозволу на передачу  
приміщень  підліткових  клубів  з   
балансу  комунальних виробничих  
житлових ремонтно-експлуатаційних  
підприємств № 1, № 2, № 3, № 4 та  
приватного підприємства „Коростенський  
житловий сервіс № 5”на баланс  
Коростенському міському центру фізичного  
здоров’я населення „Спорт для всіх”. 
 
           Розглянувши лист директора Коростенського міського центру фізичного здоров’я 
населення ”Спорт для всіх” за вх. № 02-13/1052 від 15.09.11 р. про передачу з балансів 
комунальних виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств  № 1,  № 2,  
№ 3, № 4, приватного підприємства „Коростенський житловий сервіс № 5” приміщень 
підліткових клубів на баланс Коростенського міського центру фізичного здоров’я 
населення ”Спорт для всіх”, листи - погодження комунальних виробничих житлових 
ремонтно-експлуатаційних підприємств  № 1,  № 2,  № 3, № 4, приватного підприємства 
„Коростенський житловий сервіс № 5” від 15.09.11р. № 1049,  № 872, № 454, № 800,        
№ 161 та довідки про балансову вартість № 813 від 19.07.11р, № 658 від 19.07.11р., № 338 
від 18.07.11р., № 630 від 18.07.11р., № 131 від 19.07.11р., керуючись  пп. 1  п. “а”  ст.29  та  
п.5 ст. 60 Закону  України „Про місцеве   самоврядування    в Україні”,  виконавчий  
комітет   Коростенської  міської  ради  
РІШАЄ : 
 
І. Надати  дозвіл  на передачу приміщень підліткових клубів з 1 січня 2012 року : 
1. З балансу комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного 
підприємства № 1: 
1.1. приміщення підліткового клубу „Кристал”, розташованого по вул. Гастелло, 28-А, 
загальною площею 159,0 кв.м, 1987 року побудови, первісною балансовою вартістю 
289214,15 грн., залишковою балансовою вартістю 76409,63 грн.; 
1.2 приміщення підліткового  клубу „Юність”, розташованого по вул. Грушевського 39, 
загальною площею 113,0 кв.м, 1962 року побудови, первісною балансовою вартістю 
117276,13 грн., залишковою балансовою вартістю 37069,65 грн. 
2. З балансу комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного 
підприємства № 2: 
2.1 приміщення  підліткового  клубу „Факел”  по вул. Кірова, 11,  загальною  площею 
269,5 кв.м, 1972 року побудови, первісною балансовою вартістю 179461,24 грн., 
залишковою балансовою вартістю 72226,71 грн.; 
2.2 приміщення підліткового клубу „Орбіта” по вул. Київській, 17, загальною площею 
419,3 кв. м, 1985 року побудови, первісною балансовою вартістю 897356,11 грн., 
залишковою балансовою вартістю 407870,05 грн. 



3. З балансу комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного 
підприємства № 3 приміщення  підліткового  клубу  „Ровесник”,  розташованого  по     
вул. Сосновського, 19, загальною площею 139,1 кв. м, 1987 року побудови, первісною 
балансовою вартістю 691799,79 грн., залишковою балансовою вартістю 330706,78 грн. 
 
4. З балансу комунального виробничого житлового ремонтно - експлуатаційного 
підприємства     №  4    приміщення   підліткового   клубу   „ Вітязь” ,  розташованого  по    
вул. Маяковського, 105 „а”, загальною площею 315,0 кв. м, 1988 року побудови, 
первісною балансовою вартістю 476050,05 грн., залишковою балансовою вартістю 
186149,38 грн. 
 
5. З балансу приватного підприємства „Коростенський житловий сервіс № 5” приміщення 
підліткового клубу „Сузір’я”, загальною площею 102,8 кв. м, 1984 року побудови, 
первісною балансовою вартістю 65654,80 грн., залишковою  балансовою вартістю 
38195,74 грн. 
 
6. Причетним установам здійснити прийняття-передачу з 1 січня 2012 року відповідно  до 
чинного законодавства України та  внести  зміни в бухгалтерському обліку. 
 
7. Контроль за  виконанням  п.І рішення  покласти  на   заступника  міського  голови  
Дзигу О.О. 
 
 

     Міський голова                                                            В. Москаленко 

 

                                                                                                             Заступник  міського голови 
                                                                                                                                                           О.Ясинецький  
  
                                                                                                             Начальник фінансового управління                   
                                                                                                                                                          Л. Щербанюк 
 
                                                                                                              Заступник  міського голови 
                                                                                                                                                          О. Дзига           
 
                                                                                                             Заступник начальника управління економіки 
               В. Рибкін   
     
                                                                                                             Начальник  юридичного відділу 
                                                                                                                                                          Т.Камінська 
 


