
 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради  

(четверта сесія VІІІ скликання) від  25.02.2021 р. 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття  об’єктів нерухомого 

майна та іншого індивідуально визначеного майна з комунальної 

власності  територіальної  громади  Ушомирської  сільської  ради 

у  комунальну  власність  Коростенської  міської   територіальної 

громади в особі Коростенської міської ради» 
 

 

         Розглянувши листи-клопотання голови Ушомирської сільської ради  

Малої Л.Р. за вх.№63/02-13 від 15.01.2021 року,  за вх.№ 233/02-13 

від12.02.2021 р., за вх.№ 306/02-13 від 23.02.2021 р. керуючись ст.329 

Цивільного кодексу України, №1009-ІХ від 17.11.2020 року, ст.62 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачає, що 

для державної реєстрації права власності на підставі рішення власника 

майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого майна з 

державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або 

з приватної у державну чи комунальну власність  подаються: 

1) рішення правонабувача майна, уповноваженого ним органу про надання 

згоди на передачу об’єкта нерухомого майна; 

2) акт приймання-передачі такого об’єкта нерухомого майна  та  враховуючи, 

що  в реєстрі речових прав  об’єкти   нерухомості, які плануються передатись 

у комунальну власність Коростенської міської територіальної громади ще не 

зареєстровано право  власності за Ушомирською територіальною громадою  

Коростенського району, пропоную винести на чергову сесію проект рішення 

«Про надання згоди на безоплатне прийняття  об’єктів нерухомого майна та 

іншого індивідуально визначеного майна з комунальної власності  

територіальної  громади  Ушомирської  сільської  ради у  комунальну  

власність  Коростенської  міської територіальної громади в особі 

Коростенської міської ради». 

         В подальшому передбачається фінансування з міського бюджету  для 

утримання  об’єктів,  що  приймаються. 

 

 

Заступник начальника управління                                          С.М. Любочко 

економіки- начальник відділу  

комунальної власності 

 

 

 

 

 



Довідка до  проекту  

рішення Коростенської міської ради  

(четверта сесія VІІІ скликання) від  25.02.2021 р.  

«Про надання згоди на безоплатне прийняття  об’єктів нерухомого 

майна та іншого індивідуально визначеного майна з комунальної 

власності  територіальної  громади  Ушомирської  сільської  ради 

у  комунальну  власність  Коростенської  міської   територіальної 

громади в особі Коростенської міської ради» 
 

 

Проект рішення розроблено : 

                        відділом комунальної власності  управління економіки     

                        виконавчого  комітету  Коростенської  міської ради. 

 

Виконавець:   
                        Любочко Світлана Миколаївна, заступник  начальника  

                        управління економіки -начальник  відділу комунальної         

                        власності  управління  економіки, тел. 9-65-69. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій : 

 

                         Ясинецький  Олександр Анатолійович, заступник міського 

                         голови. 

 

Запросити:    - 

 

Розсилка: 

- відділ комунальної  власності  управління  економіки      

     виконавчого  комітету  Коростенської   міської   ради; 

-    Ушомирська сільська рада; 

-   фінансове управління  виконавчого комітету Коростенської   

     міської ради. 

                                               

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

_______________________________________________________________ 

Найменування посади       (ініціал імені, призвище)               (Підпис, дата) 

                          

 

Зауваження додаються 

 

 

 

 
 


