
                                                                       
 

РІШЕННЯ 
чотирнадцята  сесія VІ скликання 

 
від  24.04.2012 р. №652 
 
 
Про  включення до переліку об’єктів  комунальної  
власності, які підлягають приватизації у 2012 році  
нежитлового   приміщення  по  вул. Сонячній,10-А,  
двох     нежитлових     приміщень    гаражів - боксів  
по вул. Каштановій,15-А, нежитлового приміщення  
(кафе „Ялинка”) по вул. Шатрищанській,57, 
нежитлового приміщення (магазин № 40) по  
вул. Гастелло,22-Б та нежилого приміщення,  
аптеки по вул. Мельника,20    
 
 
         Розглянувши  лист комунального виробничого житлового ремонтно-
експлутаційного   підприємства    № 1    за   вх.  № 353/02-13   від   26.03.12 р.  
про  включення  до  переліку  об’єктів  комунальної власності, які підлягають   
приватизації  у 2012 році  нежитлового приміщення  по вул. Сонячній,10-А та  
двох    нежитлових    приміщень   гаражів-боксів    по   вул. Каштановій,15-А, 
лист комерційного виробничо-торгового підприємства „Коростньхарч” за   
вх.  № 372/02-13   від 29.03.12 р. про  включення  до  переліку  об’єктів  
комунальної власності, які підлягають  приватизації  у 2012 році нежитлового 
приміщення (кафе „Ялинка”) по вул.Шатрищанській,57 та нежитлового 
приміщення (магазин № 40) по вул. Гастелло,22-Б, заяву фізичної особи 
Ковпанець І.І. за вх. № р/К-582 від 05.04.12 р. про приватизацію нежилого 
приміщення, аптеки по вул. Мельника,20, відповідно до п.1, п. 3 ст.7 розд. ІІ 
Закону України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)”, керуючись п.30 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве  
самоврядування в Україні”, Коростенська  міська  рада 
 
ВИРІШИЛА : 
 
1. Включити   до   переліку  об’єктів, які  підлягають приватизації у 2012 році 
шляхом конкурсу: 
 



1.1. нежитлове приміщення  по вул. Сонячній,10-А; 
1.2.  два  нежитлових  приміщення гаражів-боксів  по   вул. Каштановій,15-А; 
1.3. нежитлове   приміщення   (кафе   „Ялинка”)   по   вул.Шатрищанській,57; 
1.4. нежитлове приміщення (магазин № 40) по вул. Гастелло,22-Б. 
 
2. Включити   до   переліку  об’єктів, які  підлягають приватизації у 2012 році 
шляхом викупу орендоване нежиле приміщення, аптеки по вул. Мельника,20  
фізичною особою Ковпанець Іриною Іванівною ( паспорт ВН 340236 виданий 
23.02.06 р. Коростенським   МРВ  УМВС   України  в Житомирській області). 
 
2. Управлінню економіки виконавчого  комітету Коростенської міської ради   
провести  приватизацію вказаних об’єктів відповідно  чинного законодавства 
України. 
 
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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


