
                                                                       
 

 
РІШЕННЯ 

одинадцята сесія VІ скликання 
 
від 29. 12. 2011 р. № 497 
 
Про  затвердження  переліку   об’єктів 
комунальної власності, що підлягають  
приватизації в 2012 році. 
 
          У  відповідності   до  п.1, ст.7  Закону   України   “ Про    приватизацію 
невеликих державних підприємств (малу приватизацію), керуючись п.30, ч.1  
ст. 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА : 
 
1. Затвердити  перелік  об’єктів  комунальної  власності, що підлягають 
приватизації  в 2012 році (додається). 
2. Управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради  
здійснювати  згідно до вимог чинного законодавства: 
- приватизацію  об’єктів  комунальної  власності  (цілісні майнові комплекси, 
будівлі, нежитлові приміщення, споруди  та інше комунальне майно); 
- відчуження об’єктів, які  належать на правах  власності територіальній 
громаді міста Коростеня (житлові приміщення, транспортні засоби, 
обладнання та інше майно).  
3. 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  
 
 



                                                                                                                            Додаток  до  рішення Коростенської 
                                                                                                                            міської ради  № 497 від 29.12.11 р.                                                                                                       
                                                                                                        (одинадцята сесія VІ скликання). 
 

                Перелік об’єктів комунальної власності міста, 
що  підлягають приватизації в 2012 році. 

  
№ 
з/п 

Назва Адреса  об’єкта  та умови 
приватизації 

Спосіб  
приватизації 

                                                              
Торгівля або громадське харчування. 

 
1. Нежитлове приміщення  вул. Кірова,72 

 
конкурс 

2. Нежитлове приміщення  
(колишній магазин) 

вул. Південна, 12-А 
 

конкурс     
3. Нежитлове приміщення 

(колишня їдальня)  
вул. Південна, 12-Б 
 

конкурс 

4. Нежитлове приміщення 
(колишній буфет) 

вул. Білокоровицьке Шоссе,6 
 

конкурс 

                                                        
Побут або послуги. 

 
5. Нежитлове   приміщення  

(разом з підвалом)   
вул. Ольгинська,4-А     
  

викуп 

 
                         Об’єкти іншої галузі, використання  визначає покупець. 

6. Кулеуловлювач  № 369 вул. Сосновського,38-Ч викуп  
 

7. Підвальне приміщення вул. Грушевського,35 викуп 
 

8. Підвальне приміщення  вул. Грушевського,42 викуп  
   

9. Будівля (колишня котельня) вул. Сонячна,10  конкурс  

10. Підвальне приміщення вул. Грушевського,17/1 
   

викуп 

11. Приміщення вул. Шатрищанська,6 
 

викуп 

12. Нежитлове приміщення вул. Мельника,4 
 

конкурс 

13. Нежитлове напівпідвальне 
приміщення   

вул. Табукашвілі,26-А 
 

конкурс 

14. Нежитлове    підвальне 
приміщення  (колишня 
лазня) 

вул. Табукашвілі,26-А конкурс 



15. Нежитлове  підвальне 
приміщення  

вул. Білокоровицьке Шоссе,6 
 

конкурс 

16. Нежитлове  приміщення вул. Білокоровицьке Шоссе,6 
 

конкурс 

17. Нежитлове  приміщення вул. Білокоровицьке Шоссе,6 
 

конкурс 

18. Нежитлове  приміщення вул. Білокоровицьке Шоссе,6 конкурс 
 

19. Нежитлове приміщення 
цокольного поверху  

вул. Грушевського,39 
 

конкурс 

20. Нежитлове  приміщення 
 

вул. Дзержинського,10 
 

конкурс 

21. Нежитлове  підвальне 
приміщення 

вул. Грушевського,50 
 

конкурс 

22. Нежитлове  приміщення 
 

вул. Кривоноса,4-А 
 

конкурс 

23. Нежитлове приміщення 
 

вул. Франка,6-А 
 

конкурс 

24. Нежитлове приміщення  вул. Табукашвілі,26-А 
 

викуп 

25. Нежитлове приміщення  вул. Шлом-Алейхема,17 
 

викуп 

26. Нежитлове приміщення  вул. Грушевського,32 викуп 
 

27. Два нежитлових підвальних 
приміщення  

вул. Сосновського,44 
 

викуп 

28. Два нежитлових приміщення  вул. Каштанова,31 
 

викуп 

29. Нежитлове приміщення вул. Грушевського,41 
 

викуп 

30. Нежиле приміщення пров. Табукашвілі,14 викуп 
 

31. Нежитлове підвальне 
приміщення  

вул. Грушевського,45 
 

конкурс 

32. Нежитлова будівля вул. Маяковського,16 конкурс 
 

 
 
 
 
Секретар міської  ради                                                         В. В. Ходаківський 


