
                                                                       
 

 
РІШЕННЯ 

одинадцята сесія VІ скликання 
 
від 29. 12. 2011 р. № 505 
 
Про  надання  згоди  на безкоштовне  прийняття   
в комунальну власність територіальної  громади   
міста   Коростеня   двох    житлових  будинків  та  
господарчих будівель по вул. Тарнавського № 44 
та № 46, які  знаходяться  на  праві господарчого 
відання    дочірньої    компанії      „Укртрансгаз”  
національної   акціонерної   компанії  „Нафтогаз 
України” та  на  балансі Рівненського  лінійного  
виробничого         управління         магістральних   
газопроводів  філії    управління    магістральних  
газопроводів  „Львівтрансгаз”. 
 
 
           Розглянувши лист Рівненського лінійного виробничого управління магістральних    
газопроводів        філії        управління      магістральних       газопроводів     „Львівтрансгаз”  
за вх. № 02-06/1787 від 08.12.11р. про прийняття в комунальну власність територіальної 
громади   міста    Коростеня    двох      житлових      будинків    та     господарчих     будівель  
по вул.Тарнавського № 44 та № 46, які знаходяться на праві господарчого відання 
дочірньої компанії „Укртрансгаз” національної акціонерної компанії „Нафтогаз України”  
та на балансі Рівненського лінійного виробничого управління магістральних  газопроводів    
філії   управління   магістральних   газопроводів „Львівтрансгаз”, відповідно до ст.4 Закону 
України „Про передачу об’єктів права державної та  комунальної власності”, Положення 
„Про порядок передачі в комунальну власність державного житлового фонду, що 
перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств,    
установ  та  організацій”, затверженого Постановою КМУ № 891 від 06.11.95 р., керуючись 
п. 51 ч.1 ст.26 Закону України  “Про   місцеве самоврядування в Україні”,  Коростенська 
міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати згоду на безкоштовне прийняття в комунальну власність територіальної громади 
міста Коростеня з подальшою передачею на баланс комунальному виробничому 
житловому ремонтно-експлутаційному підприємтву № 4 (Лупенко В.О.)  двох      житлових      
будинків  та господарчих  будівель по вул. Тарнавського № 44 та № 46, які знаходяться на 
праві господарчого відання дочірньої компанії „Укртрансгаз” національної акціонерної 
компанії „Нафтогаз України” та на балансі Рівненського лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів філії  управління  магістральних  газопроводів „Львівтрансгаз”. 
 
 



2. Прийняття-передачу     провести    відповідно    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   
Ясинецького О.А.   
 
  
Міський голова                                                                               В. Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
 
Заступник міського голови                                                          О. Ясинецький 
 
Заступник міського голови                                                          Л. Якубовський 
 
Начальник управління житлово -                                                В. Мартинюк 
комунального господарства 
 
Начальник управління економіки                                               О. Жилін 
 
Заступник начальника управління економіки                            В. Рибкін 
 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська  
                     
 
 
 


