
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцять перша сесія VІ скликання 

 
від  14.02.2013 р. № 1002 

 
Про   зняття   з   контролю   договорів  
купівлі-продажу за терміном давності  
за період з 1994 року по 2006 рік 
      
        Розглянувши звернення начальника управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради за вх. № 68/02-13 від 18.01.13 р. про зняття 
з контролю  договорів  купівлі-продажу   за    терміном   давності    за     період 
з 1994 року по 2006 рік, відповідно п.8 ст.23 розділу V Закону України „Про 
приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)”,  
керуючись ст.25, п.30 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 
     
ВИРІШИЛА: 
 
1. Управлінню економіки виконавчого  комітету  Коростенської   міської   ради   
зняти з контролю договори купівлі-продажу  за терміном давності за період з 
1994 року по 2006 рік згідно додатку. 
 
 
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 21 сесії       
                  Коростенської міської  ради  
                  VI скликання від 14.02.13 р.  

                                                                                                 №1002 
 

Перелік договорів купівлі-продажу, які знімаються з контролю 
за терміном давності за період з 1994 року по 2006 рік 

 
 1. Договір купівлі-продажу № 2-138 від 13.01.94 р. державного майна цілісного   
майнового    комплексу    Коростенської     міської     друкарні    по  
вул. Кірова,4-А.  
2. Договір купівлі-продажу № 2-1335 від 08.04.94 р.  державного майна 
цілісного майнового комплексу державного торгівельно-комерційного 
підприємства „Будівельник”  по  Базарній площі. 
3. Договір купівлі-продажу № 2-1967 від 19.05.94 р.  державного майна 
цілісного майнового комплексу торгово-комерційного підприємства 
комісійнийного магазину „Люкс” по вул. Красіна,29-А.  
4. Договір купівлі-продажу № 2-2191 від 03.06.94 р.  державного майна 
цілісного      майнового       комплексу        „Центральний       універмаг”      по  
вул. Грушевського,34.  
5. Договір купівлі-продажу № 2-2262 від 07.06.94 р.  державного майна 
цілісного майнового комплексу комерційного підприємства кафе 
„Кондитерське” по вул. Грушевського,20.  
6. Договір купівлі-продажу № 2643 від 20.06.94 р.  державного майна цілісного 
майнового комплексу торгівельно-комерційного підприємства комісійного 
магазину № 3 по вул. Базарна площа, б/н.  
7. Договір купівлі-продажу № 2-2514 від 21.06.94 р.  державного майна 
цілісного майнового комплексу торгівельно-комерційного підприємства 
магазину № 38 по вул. Красіна,29.  
8. Договір купівлі-продажу № 2-2524 від 21.06.94 р.  державного майна 
цілісного майнового комплексу торгівельно-комерційного підприємства 
магазину № 30 по вул. Красіна,29.  
9. Договір купівлі-продажу № 2-2645 від 28.06.94 р. державного майна 
цілісного майнового комплексу торгово-комерційного підприємства 
комісійного магазину № 24 по вул. Грушевського,35.  
10. Договір купівлі-продажу № 2-2644 від 28.06.94 р.  державного майна 
цілісного майнового комплексу торгівельно-комерційного підприємства 
магазину № 14 по вул. Базарна площа, б/н.  
11. Договір купівлі-продажу № 2-2654 від 28.06.94 р.  державного майна 
цілісного майнового комплексу Торгівельного Дому „Садко”  по Базарній 
площі,9.  
12. Договір купівлі-продажу № 2-2914 від 07.07.94 р.  державного майна  
перукарні № 1 по вул. Базарна площа,1.  
13. Договір купівлі - продажу  № 2-2916 від 07.07.1994 р. державного майна  
цілісного  майнового  комплексу  „Фотографія Райдуга” по                          вул. 
Комсомольська,1-А. 



14. Договір купівлі-продажу № 2-3034 від 13.07.94 р.  державного майна 
цілісного  майнового  комплексу   комерційного підприємства  кафе  „Гріль” по 
вул. Базарна,4-А.  
15. Договір купівлі-продажу № 2-3060 від 13.07.94 р. державного майна 
цілісного   майнового   комплексу   комерційного підприємства  кафе „Казка”  
по вул. Грушевського,28.  
16. Договір купівлі-продажу № 2-3207 від 20.07.94 р.  державного майна 
магазину „Хліб” по вул. Грушевського,33.  
17. Договір купівлі-продажу № 2-3323 від 27.07.94 р.  державного майна 
цілісного   майнового   комплексу   Коростенського   міського магазину № 37 
по вул. Київська,9.  
18. Договір купівлі-продажу № 2-3324 від 27.07.94 р.  державного майна 
цілісного   майнового   комплексу    Коростенського   міського  магазину № 2 
по вул. Південна,75-А.  
19. Договір  купівлі-продажу № 2-3472 від 03.08.95 р. державного  майна 
перукарні № 11 по вул. Грушевського,20.  
20. Договір купівлі-продажу № 2-3473 від 03.08.95 р. державного майна 
перукарні № 10 по вул. Грушевського,41.  
21. Договір   купівлі-продажу    № 2-3479   від 03.08.95 р.   державного майна 
підприємства магазину № 7 по вул. Кірова,4.  
22. Договір купівлі-продажу № 2-5261 від 01.11.95 р. державного майна ДКПП 
салону-перукарні „Руслана” по вул. Грушевського,26.  
23. Договір купівлі-продажу № 2-5499 від 15.11.95 р. державного майна та 
приміщення міського магазину № 28 по вул.Залізнична,60-А. 
24. Договір купівлі-продажу № 2-5602 від 21.11.95 р. державного майна 
комерційного кафе „Золушка” по вул. Красіна,4.  
25. Договір купівлі-продажу № 2-5967 від 08.12.95 р. державного майна та 
приміщення міського магазину № 32 по вул. Суворова,2-А.  
26. Договір купівлі-продажу № 2-6222 від 26.12.95 р. державного майна 
комерційного підприємства кафе „Варенична” по вул. Грушевського,20.  
27. Договір купівлі-продажу № 2-6239 від 27.12.95 р. державного майна та 
приміщення заправки військового містечка № 5 по вул. Сосновського,б/н.  
28. Договір купівлі-продажу № 2-6240 від 27.12.95 р. державного майна та 
приміщення прибудованої котельні до боксу № 358 військового містечка № 5 
по вул. Сосновського, б/н.  
29. Договір купівлі-продажу № 2-6265 від 29.12.95 р. державного майна та 
приміщення 1/2 частини боксу № 363 (24,0х54,0)м. військового містечка № 5 по 
вул. Сосновського,б/н.  
30. Договір купівлі-продажу № 2-6266 від 29.12.95 р. державного майна та 
приміщення  міського магазину № 16 по вул. Бровар,12.  
31. Договір купівлі-продажу № 2-6267 від 29.12.95 р. державного майна 
підприємства ДКВК „Побутрадіотехніка” по вул. Шолом-Алейхема,10.  
32. Договір купівлі-продажу № 2-6274 від 29.12.95 р. державного майна та 
приміщення боксу № 409 військового містечка № 5 по вул. Сосновського,б/н.  
33. Договір купівлі-продажу № 2-6275 від 29.12.95 р. державного майна та 
приміщення боксу № 418 військового містечка № 5 по вул. Сосновського,б/н.  



34. Договір купівлі-продажу № 2-6276 від 29.12.95 р. державного майна та 
приміщення боксу № 407 військового містечка № 5 по вул. Сосновського,б/н.  
35. Договір купівлі-продажу № 2-73 від 12.01.96 р. вартового приміщення       № 
415 військового містечка № 5 по  вул. Сосновського,б/н.  
36. Договір купівлі-продажу № 2-243 від 20.01.96 р. державного майна 
підприємства роздрібної торгівлі  магазину № 44 по  вул. Мельника,18.   
37.Договір купівлі-продажу № 2-406 від 13.02.96 р. приміщення № 368 
військового містечка № 5 по вул. Сосновського, б/н.  
38. Договір купівлі-продажу № 2-581 від 27.02.96 р. державного майна та 
приміщення   1/2 частини   боксу № 363 (18,0х72)м. військового містечка № 5  
по вул. Сосновського, б/н.  
39. Договір купівлі-продажу № 2-582 від 27.02.96 р. державного майна та 
приміщення № 459 військового містечка №5 по вул. Сосновського,б/н.  
40. Договір купівлі-продажу № 2-920 від 22.04.96 р. державного майна та 
приміщення  ДКП   ательє   мод   № 2  по вул. Кірова,13.  
41. Договір купівлі-продажу № 2-968 від 30.04.95 р. державного майна 
приміщення № 365 військового містечка № 5 по вул. Сосновського,5.  
42. Договір купівлі-продажу № 2-969 від 30.04.96 р. державного майна та 
приміщення  4/100 частин  боксу  № 358 (17,1 х 39,5) м. військового  містечка  
№ 5 по вул. Сосновського,б/н.  
43. Договір купівлі-продажу № 2-1143 від 28.05.96 р. державного приміщення 
павільйону „Меблі” по вул. Красіна,27-А.  
44. Договір купівлі-продажу № 2-1165 від 29.05.96 р майна та приміщення кафе 
№ 1 „Домова кухня” по вул. Грушевського,43.  
45. Договір купівлі-продажу № 2-1383 від 19.06.96 р. приміщення фірмового 
магазину „Ласощі” по вул.Грушевського,43.  
46. Договір купівлі-продажу № 2-1475 від 28.06.96 р. нежитлового приміщення    
сховища ГП-3    загальною    площею 1387,7 кв.м. по             вул. 
Шатрищанська, б/н.  
47.Договір купівлі-продажу № 2-1476 від 28.06.96 р. нежитлового приміщення     
сховища    ГП-1    загальною      площею        1185,4 кв.м.      по  
вул. Шатрищанська, б/н.  
48.Договір купівлі-продажу № 2-1477 від 28.06.96 р. вартового приміщення з 
котельною  загальною площею 720,5 кв.м. по вул. Шатрищанська, б/н.  
49.Договір купівлі-продажу № 2-1479 від 28.06.96 р. нежитлового приміщення     
сховища    ГП-7     загальною      площею       1374,8 кв.м.      по  
вул. Шатрищанська, б/н.  
50. Договір купівлі-продажу № 1473 від 28.06.96 р. майна та приміщення 
магазину „Турист” по вул. Кірова,6.  
51. Договір    купівлі-продажу   № 1120 від 28.06.96 р.  приміщення   ДКВКП 
„Побутрадіотехніка”, смт Лугини,вул.К.Марка,23-А.  
52. Договір купівлі-продажу № 2-1474 від 28.06.96 р. державного майна та 
приміщення комерційного підприємства кафе „Полісянка” по вул. Базарна 
площа,1.  
53. Договір купівлі-продажу № 1-1772 від 28.06.96 р. приміщення магазину 
„Універмаг” по вул.Мельника,13.  



54. Договір купівлі-продажу № 2-3085 від 13.07.96 р. державного майна 
цілісного майнового комплексу торгівельно-комерційного підприємства 
магазину № 4 по вул. Красіна,29.  
55. Договір купівлі-продажу № 2-2212 від 24.10.96 р. приміщення міського 
магазину № 12 загальною площею 41,9 кв.м.  по вул. Базарна площа,1.  
56. Договір купівлі-продажу № 2-3166 від 16.12.96 р. 60/100 частин приміщення   
боксу    № 358    (18,0х54,0) м.    військового     містечка       № 5   
по вул.Сосновського, б/н.  
57. Договір купівлі-продажу № 2-3167 від 16.12.96 р. приміщення магазину 
„Електрон” загальною площею 117,2 кв.м. по вул.Грушевського,68.  
58. Договір купівлі-продажу № 2-3168 від 16.12.96 р. державного майна 
магазину № 21  по вул. Базарна площа,1.  
59. Договір купівлі-продажу № 2-272 від 04.02.97 р. державного приміщення 
шпиталю по вул. Шолом-Алейхема,38.  
60. Договір купівлі-продажу № 2-813 від 01.08.97 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 518,9 кв. м. по вул. Кірова,4. 
61. Договір купівлі-продажу № 1-5200 від 14.08.97 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 441,01 кв. м. по вул. Мельника,18. 
62. Договір купівлі-продажу № 1-5299 від 14.08.97 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 93,7 кв. м. по вул. Грушевського,20.  
63. Договір купівлі-продажу №1-5433 від 20.08.97 р. 2/5 частини будинку   
загальною площею 57,4 кв.м. по вул. Радянська,12.   
64. Договір купівлі-продажу № 2-3077 від 01.10.97 р. нежитлового приміщення 
складу № 7 (фасувального цеху) загальною площею 432,0 кв.м. по вул. 
Шатрищанська,б/н.  
65. Договір купівлі-продажу № 639 від 05.02.98 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 84,76 кв.м. по вул. Кірова,12.  
66. Договір купівлі-продажу № 2-2052 від 25.05.98 р. нежитлового приміщення 
арочного складу загальною площею 923,2 кв.м. по                    вул. 
Шатрищанська,59.  
67. Договір купівлі-продажу № 5309 від 31.08.98 р. нежитлового приміщення 
гаражу із складськими приміщеннями загальною площею 487,3 кв.м.     по вул. 
Шатрищанська,59.  
68. Договір купівлі-продажу № 2-3877 від 30.10.98 р. державного майна 
цілісного майнового комплексу міського магазину № 5 „Дитячий світ” 
загальною площею 478,9 кв.м. по вул.Красіна,6.  
69. Договір купівлі-продажу № 556 від 29.01.99 р. майна та приміщення 
майстерні швидкого ремонту взуття загальною площею 46,1 кв. м. по 
вул.Базарна площа,14.  
70. Договір купівлі-продажу № 1405 від 03.02.99 р. нежитлового приміщення 
магазину загальною площею 157,5 кв.м. по вул. Сосновського,25.  
71. Договір купівлі-продажу № 699 від 04.02.99 р. нежитлового приміщення 
магазину    „Спорттовари”    загальною   площею   363,0 кв.м.   по                вул. 
Грушевського,46.  
72. Договір купівлі-продажу № 702 від 04.02.99 р. нежитлового приміщення 
кафе „Шашлична” загальною площею 441,7 кв. м. по вул. Жовтнева,39.  



73. Договір купівлі-продажу № 2108  від 31.03.99 р.  цілісного майнового 
комплексу  підприємства роздрібної торгівлі магазину № 11 площею 315,5 кв.м. 
по вул. Жовтнева,41.  
74. Договір купівлі-продажу № 2648 від 23.04.99 р. нежитлового приміщення 
(ПАТ „Хіммаш”) загальною площею  295,2 кв.м. по вул. Красіна,6.  
75. Договір купівлі-продажу № 2836 від 30.04.99 р. майна підприємства 
роздрібної торгівлі магазину № 26 по вул. Грушевського,42. 
76. Договір купівлі-продажу № 2833 від 30.04.99 р. майна та приміщення цеху 
по обробці природних гранітів загальною площею  1054,1 кв.м.    по   вул. 
Шатрищанській,6-А.  
77. Договір купівлі-продажу № 4973 від 23.07.99 р. нежитлового приміщення 
гаражу загальною площею 98,7 кв. м. по вул. Жовтнева,70. 
78. Договір купівлі-продажу № 5134 від 30.07.99 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 89,3 кв.м. по вул.Мельника,14.  
79. Договір купівлі-продажу № 5136 від 30.07.99 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 362,4 кв.м. по вул. К. Лібкнехта,18.  
80. Договір купівлі-продажу № 5625  від 18.08.99 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 106,4 кв.м. по вул.Ольгінська,1-Б. 
81. Договір купівлі-продажу № 1434 від 16.02.2000 р. квартири № 6 загальною 
площею  30,4 кв. м. по вул. Мельника,10-А.  
82. Договір купівлі-продажу № 4346 від 16.05.2000 р. нежитлового приміщення    
салону-магазину     „Оптика”  загальною     площею   88,9 кв.м.  
по вул. Шолом-Алейхема,3.  
83. Договір купівлі-продажу № 4472 від 18.05.2000 р. нежитлового приміщення 
загальною площею  171,4 кв. м. по вул. Сосновського,50.  
84. Договір купівлі-продажу № 4865 від 31.05.2000 р. нежитлового приміщення 
загальною площею  101,34 кв. м. по вул. Грушевського,42.  
85. Договір купівлі-продажу № 5695 від 23.06.2000 р. квартири № 65 жилою 
площею 48,5 кв.м. по вул.Свердлова,56.  
86. Договір купівлі-продажу № 6884 від 25.07.2000 р. ½ частини будинку  
жилою площею 17,5 кв. м. по вул. Дзержинського,50,кв 2.  
87. Договір купівлі-продажу № 6887 від 25.07.2000 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 48,2 кв. м. по вул. Київська,9.  
88. Договір купівлі-продажу № 7971 від 22.08.2000 р. нежитлового приміщення       
магазину № 41   „Хліб”     загальною     площею      96,9 кв. м.  
по вул. Грушевського,33.  
89. Договір купівлі-продажу № 8146 від 28.08.2000 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 298,7 кв. м. по ІІ-му пров. К. Маркса,5.  
90. Договір купівлі-продажу № 11477 від 29.11.2000 р. нежитлового 
приміщення загальною площею  37,4 кв. м. по вул. Щорса,8.  
91. Договір купівлі-продажу № 11798 від  07.12.2000 р. нежитлового 
приміщення загальною площею 133,2 кв. м. по вул. Грушевського,14/2.  
92. Договір купівлі-продажу № 11943 від  12.12.2000 р. нежитлового 
підвального   приміщення    загальною     площею 90,2 кв. м. по    вул. 
Грушевського,19.  



93. Договір купівлі-продажу № 12590 від 28.12.2000 р. нежитлового 
приміщення загальною площею  241,8 кв. м. по вул. Гастелло,26.  
94. Договір купівлі-продажу № 12620 від 29.12.2000 р. нежитлового 
приміщення загальною площею 57,1 кв. м. по вул. Грушевського,23.  
95. Договір купівлі-продажу № 1391 від 20.02.01 р. цілісного майнового 
комплексу     ДТКП    „Будматеріали”    загальною      площею     1924,3 кв. м.  
по вул. Жовтнева,70.  
96.Договір купівлі-продажу № 1579 від 27.02.01 р.  приміщення загальною 
площею  149,7 кв.м. по вул. Грушевського,26.  
97. Договір купівлі-продажу № 1582 від 27.02.01 р.  приміщення загальною 
площею  126,8 кв.м. по вул. Базарна площа,13.  
98.Договір купівлі-продажу № 378 від 22.03.01 р. 3/20 частини житлового 
будинку житловою площею 42,5 кв.м. по вул. Грушевського,73.  
99. Договір купівлі-продажу № 2201 від 23.03.01 р. нежитлового приміщення 
загальною площею  61,6 кв. м. по вул.Шолом-Алейхема,102/14.  
100. Договір купівлі-продажу № 5592 від 27.07.01р. нежитлового приміщення 
загальною площею 24,4 кв. м. по вул.Кірова,8.  
101. Договір купівлі-продажу № 6773 від 17.09.01 р. нежитлового приміщення    
кондитерського    комплексу     загальною   площею 197,6 кв.м.  
по вул. Сосновського,36-И.  
102. Договір купівлі-продажу № 7213 від 03.10.01р. нежитлової будівлі 
загальною площею 303,0 кв. м. по вул. Сосновського,38-П.  
103.Договір купівлі-продажу № 7387 від 10.10.01 р. 1/3 частини будинку 
загальною площею 10,2 кв.м. по вул. Грушевського,151.  
104. Договір купівлі-продажу № 8463 від 15.11.01 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 158,6 кв. м. по вул.Войкова,2/25.  
105.Договір купівлі-продажу № 7546 від 17.10.01р. 3/5 частини житлового 
будинку загальною площею 23,4 кв. м. по вул. Кірова,23,кв.2.  
106. Договір купівлі-продажу № 7878 від 25.10.01р. нежитлового приміщення 
загальною площею 87,5 кв. м. по вул. Красіна,4.  
107. Договір купівлі-продажу № 7924 від 26.10.01р. нежитлового  приміщення   
магазину  „Золота   рибка”  загальною   площею  40,4 кв. м.   по  
вул. Кірова,11. 
108. Договір купівлі-продажу № 8675 від 23.11.01р. нежитлового приміщення 
комплексно-приймального пункту побутового обслуговування населення 
загальною площею 322,9 кв.м. по вул.Київська,9. 
109. Договір купівлі-продажу № 8997 від 06.12.01р. нежитлового приміщення 
загальною площею 398,6 кв. м. по вул.Красіна,4.  
110. Договір купівлі-продажу № 9080 від 10.12.01р. нежитлового приміщення 
загальною площею  99,3 кв. м. по вул. Мельника,10.  
111. Договір купівлі-продажу № 9162 від 13.12.01р. 1/5 частини житлового 
будинку загальною площею52,7 кв. м. по вул. Жовтнева,46.  
112. Договір купівлі-продажу № 9488 від 26.12.01р. нежитлового приміщення 
загальною площею 406,8 кв. м. по вул.Грушеського,35.  



113. Договір купівлі-продажу № 3517 від 27.12.01р. нежитлової будівлі 
сховища для техніки загальною площею 1351,0 кв. м. по вул.Сосновського,38-
Ф.  
114. Договір купівлі-продажу № 3520 від 27.12.01р. нежитлової будівлі 
сховища для техніки загальною площею 1351,0 кв.м. 
115. Договір купівлі-продажу № 221 від 16.01.02 р. нежитлового приміщення  
павільйону-магазину загальною площею 52,8 кв. м. по вул. Базарна площа,5.  
116. Договір купівлі-продажу № 278 від 18.01.02 р. нежитлового приміщення 
котельні № 177, у т.ч. лазні загальною площею 832,8 кв. м.  
117. Договір купівлі-продажу № 466 від 28.01.02р. 1/5 частина нежитлового 
приміщення   сховища   для    техніки    № 421 (1-6 секції) загальною площею 
322,3 кв. м. по вул.Сосновського,38-У.  
118. Договір купівлі-продажу № 889 від 13.02.02р. нежитлового приміщення 
загальною площею 10,0 кв. м. по вул.Сосновського,50.  
119.Договір купівлі-продажу № 926 від 14.02.02 р. підвального приміщення 
загальною площею 239,0 кв. м. по вул. Грушевського,52.  
120. Договір купівлі-продажу № 1422 від 06.03.02р. нежитлових будівель бази 
МТЗ загальною площею 481,0 кв. м. по вул.Залізнична,5.  
121. Договір купівлі-продажу № 1939 від 29.03.02 р. нежитлового приміщення 
магазину загальною площею 290,5 кв. м. по вул. Сосновського,6.  
122. Договір купівлі-продажу № 3439 від 11.06.02 р. нежитлового  приміщення 
магазину „Маяк” загальною площею  93,0 кв. м. по вул.Грушевського,46. 
123.Договір    купівлі-продажу    № 3748   від 26.06.02 р.7/25 частин - 8 секцій  
(19-26) нежитлової будівлі сховища для техніки № 421 загальною площею 425,8 
кв. м. по вул. Сосновського,38-У.  
124. Договір купівлі-продажу № 3771 від 27.06.02 р. нежитлової будівлі   
загальною площею 77,7 кв. м. по вул. Жовтнева,37.  
125. Договір купівлі-продажу № 4098 від 12.07.02 р. 1/3 частини -12 секцій 
нежитлової    будівлі   сховища    для     техніки    № 424   загальною   площею 
693,8 кв. м. по вул.Сосновського,38-Р.  
126. Договір купівлі-продажу № 4187 від 17.07.02 р. ½ частини - 8 секцій не 
житлової будівлі  сховища  для техніки № 361 загальною площею 624,0 кв. м. 
по вул. Сосновського,38-Е.  
127. Договір купівлі-продажу № 4715 від 19.08.02 р.нежитлової будівлі 
солдатської чайної № 443 загальною площею 476,9 кв. м. по 
вул.Сосновського,36-Д.  
128. Договір купівлі-продажу № 5498 від 24.09.02 р. міського туалету 
загальною площею 106,3 кв. м. по вул. Сосновського,8-А. 
129. Договір купівлі-продажу № 7368 від 26.11.02 р. об’єктів колишньої 
Коростенської міської підрядної спеціалізованої розрахункової ремонтно-
будівельної дільниці загальною площею 849,8 кв. м. по вул.Пацаєва,3.  
130. Договір купівлі-продажу № 8039 від 18.12.02 р. об’єктів колишньої 
Коростенської міської підрядної спеціалізованої розрахункової ремонтно-
будівельної дільниці загальною площею  1446,6 кв. м. по вул. Пацаєва,3.  



131. Договір купівлі-продажу № 8157 від 25.12.02 р. 12/100 частин - 4 секції (9-
12) нежитлової будівлі сховища для техніки № 422 загальною площею 238,28 
кв. м.по вул. Сосновського,38-Т.  
132. Договір купівлі-продажу № 8162 від 25.12.02 р. 25/100 частин - 8 секцій (1-
8) нежитлової будівлі сховища для техніки № 422  загальною площею 47,56 кв. 
м.по вул. Сосновського,38-Т.  
133. Договір купівлі-продажу № 8165 від 25.12.02 р. 6/100 частин- 2 секції 
(13,14) нежитлової будівлі сховища для техніки № 422 загальною площею 
119,15 кв. м. по вул. Сосновського,38-Т.  
134. Договір    купівлі-продажу    № 8180  від 25.12.02 р. будівля казарми № 1 
загальною площею кв. м. по вул. Сосновського,36-В.  
135. Договір купівлі-продажу №8184 від 25.12.02 р. ½ частини сховища для 
техніки № 361 загальною площею 625,8 кв. м. по вул. Сосновського,38-Е.  
136. Договір купівлі-продажу № 8174 від 25.12.02 р. 6/100 частин-  2 секції 
(17,18) нежитлової будівлі сховища для техніки № 422 загальною площею 119,5 
кв. м. по вул. Сосновського,38-Т. 
137. Договір купівлі-продажу № 8233 від 26.12.02 р. 6/100 частин - 2 секції 
(15,16) нежитлової будівлі сховища для техніки № 422 загальною площею 
119,15кв. м. по вул. Сосновського,38-Т.  
138. Договір купівлі-продажу № 8236 від 26.12.02 р. будівля складу № 357 
загальною площею 402,5 кв. м. по вул. Сосновського,36-М.  
139. Договір купівлі-продажу № 435 від 13.01.03 р. будівлі колишнього 
медпункту № 90 загальною площею 479,1 кв. м. по вул. Сосновського,38-Л.  
140. Договір   купівлі-продажу    № 160 від 17.01.03 р. 1/3 частини - 12 секцій  
(1-12 )   сховища для техніки № 423 загальною площею 721,8 кв. м. по        вул. 
Сосновського,38-С.  
141. Договір купівлі-продажу № 400  від 29.01.03 р. 1/18 частини -2 секцій (3,4) 
сховища для техніки № 424 загальною площею 110,4 кв. м. по            вул. 
Сосновського,38-Р.  
142. Договір купівлі-продажу № 418 від 29.01.03 р. 1/3 частини -12 секцій (13-
24) сховища для техніки № 424 загальною площею 694,9 кв. м. по        вул. 
Сосновського,38-Р.  
143. Договір    купівлі-продажу    № 421 від 29.01.03 р. 12/100 частин- 4 секції  
(21-24) сховища для техніки № 422 загальною площею 236,5 кв. м. по        вул. 
Сосновського,38-Т.  
144. Договір купівлі-продажу № 1367 від 05.03.03 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 88,8 кв. м. по вул. Сосновського,48-А.  
145. Договір купівлі-продажу № 1448 від 07.03.03 р. нежитлове приміщення 
загальною площею  51,7 кв. м. по вул. Мельника,10-А.  
146. Договір    купівлі-продажу   №1506 від 12.03.03 р. 6/100 частин - 2 секцій  
(19,20) сховища для техніки № 422 загальною площею 118,64 кв. м. по        вул. 
Сосновського,38-Т. 
147. Договір   купівлі-продажу     № 2761 від 30.04.03 р. будівлі   клубу № 256 
загальною площею 424,6 кв. м. по вул. Сосновського,36-Ж.  
148. Договір    купівлі-продажу     № 2772   від 30.04.03 р. 2/9 частин- 8 секцій  



(5-12) сховища для техніки № 424 загальною площею 466,0 кв. м. по           вул. 
Сосновського,38-Р.  
149.Договір купівлі-продажу № 4032 від 17.06.03 р. нежитлового приміщення 
магазину загальною площею 240,6 кв. м. по вул. Сосновського,44. 
150. Договір купівлі-продажу № 4125 від 20.06.03р. нежитлового приміщення 
(кафе „Витязь”) загальною площею 169,9 кв. м. по вул. Сосновського,44.  
151. Договір купівлі-продажу № 4170 від 23.06.03 р. нежитлового приміщення 
(перукарні) загальною площею 50,8 кв. м.  
152. Договір     купівлі-продажу    № 4396 від 02.07.03 р. 3/25 частин- 4 секцій  
(7-10) сховища для техніки № 421 загальною площею 213,4 кв. м. по          вул. 
Сосновського,38-У.  
153. Договір купівлі-продажу № 4649 від 11.07.03 р. 3/100 частин приміщення 
загальною площею 61,6 кв. м. по вул. Сосновського,36-И.  
154. Договір купівлі-продажу № 4938 від 23.07.03 р. 3/25 частин - 4 секцій (27-
30) сховища для техніки № 421 загальною площею 211,3 кв. м. по        вул. 
Сосновського,38-У.  
155. Договір купівлі-продажу № 5740 від 01.09.03 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 345,3 кв. м. по вул. Грушевського,41.  
156. Договір купівлі-продажу № 5743 від 01.09.03 р. нежитлового приміщення 
перукарні загальною площею 44,8 кв. м. по                                вул. 
Грушевського,41.  
157. Договір купівлі-продажу № 5746 від 01.09.03 р. нежилого приміщення 
загальною площею 313,5 кв.м. по вул. Грушевського,17.  
158. Договір купівлі-продажу № 8430 від 22.12.03 р. 7/25 частин-8 секцій  
(11-18) сховища для техніки № 421 загальною площею 426,3 кв. м. по 
вул.Сосновського,38-У.  
159. Договір купівлі-продажу № 7885 від 28.11.03 р. нежиле приміщення 
парадного    входу   сходової   клітки   загальною   площею   9,0 кв. м. по   вул. 
Грушевського,11.  
160. Договір купівлі-продажу № 8022 від 04.12.03 р. будівля сховища для 
техніки № 457 площею 1046,4 кв. м. по вул. Сосновського,38-Д. 
161. Договір купівлі-продажу № 8690 від 29.12.03 р. 1/18 частин- 2 секцій (1,2)   
сховища    для    техніки    № 424 загальною площею 115,9  кв. м. по вул. 
Сосновського,38-Р.  
162. Договір купівлі-продажу № 1887 від 14.04.04 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 400,3 кв. м. по вул. Базарна площа,13.  
163. Договір    купівлі-продажу    № 2879    від 10.06.04 р. будівлі  павільйону 
загальною площею 45,7 кв. м. по вул. Грушевського,36-А.  
164. Договір    купівлі-продажу   № 2939 від 14.06.04 р. 5/18 частин- 10 секцій  
(21-30) сховища для техніки № 423 загальною площею 604,2 кв. м. по         вул. 
Сосновського,38-С.  
165. Договір купівлі-продажу № 2936 від 14.06.04 р. 7/100 частин -2 секцій 
(27,28) сховища  для техніки № 422 загальною площею 119,4 кв. м. по          вул. 
Сосновського,38-Т.  
166. Договір    купівлі-продажу        №2959 від 15.06.04 р. 2/9 частин- 8 секцій  



(13-20) сховища для техніки № 423 загальною площею 476,9 кв. м. по         вул. 
Сосновського,38-С.  
167. Договір купівлі-продажу № 2974 від 15.06.04 р. 7/100 частин -2 секцій 
(29,30) частин сховища для техніки № 422 загальною площею 121,0 кв. м. по 
вул. Сосновського,38-Т. 
168. Договір купівлі-продажу №3455 від 02.07.04 р. нежитлове приміщення 
загальною площею 137,6 кв. м. по вул. Шолом-Алейхема,13-А.  
169. Договір купівлі-продажу № 3545 від 06.07.04 р. 3/25 частин нежитлової 
будівлі загальною площею 72,1 кв. м. по вул. П. Комуни,5.  
170. Договір купівлі-продажу № 4810 від 07.07.04 р. будівлі  загальною площею 
26,7 кв.м. по вул. Грушевського,26-А.  
171. Договір купівлі-продажу № 4314 від 29.07.04 р. нежитлової будівлі 
загальною площею 111,8 кв. м. по вул.1Травня,11-Б.  
172. Договір купівлі-продажу № 3891 від 15.07.04 нежитлового приміщення 
загальною площею 90,8 кв. м. по вул. Грушевського,64. 
173. Договір купівлі-продажу № 4225 від 27.07.04 р. нежила будівля загальною 
площею 105,0 кв. м. по вул. Шатрищанська,6-А.  
174. Договір купівлі-продажу № 4425 від 03.08.04 р. нежитлове приміщення 
загальною площею 588,3 кв. м. по вул.Жовтнева,46-В.  
175. Договір купівлі-продажу № 4300 від 29.07.04 р. квартири № 26 загальною 
площею 78,9 кв. м. по вул. Красіна,3.  
176. Договір купівлі-продажу № 4714 від 13.08.04 р. 1/5 частини приміщення 
цокольного поверху загальною площею 503,6 кв. м. по вул.Ольгінська,4.  
177. Договір купівлі-продажу № 4896 від 27.08.04 р. нежитлове приміщення 
загальною площею 116,5 кв. м. по вул. Грушевського,20.  
178. Договір купівлі-продажу № 4979 від 30.08.04 р. нежитлового  приміщення 
загальною площею 120,0 кв. м. по вул. Гастелло,28-А.  
179. Договір купівлі-продажу № 5122 від 06.09.04 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 211,5 кв. м. по вул. Жовтнева,48-Д.  
180. Договір купівлі-продажу № 7174 від 16.11.04 р. 7/100 частин- 2 секцій 
(25,26)    сховища     для     техніки     № 422 загальною     площею 117,5 кв. м.  
по вул. Сосновського,38-Т.  
181. Договір купівлі-продажу № 7613 від 02.12.04 р. 1/6 частини- 6 секцій (31-
36)  сховища    для    техніки     № 423    загальною      площею 361,4 кв. м.  
по вул. Сосновського,38-С.  
182. Договір купівлі-продажу № 8042 від 17.12.04 р.6/100 частин - 2 секцій 
(31,32)    будівлі    сховища для техніки № 422 загальною площею 117,4 кв. м.  
по вул. Сосновського,38-Т.  
183. Договір купівлі-продажу № 8081 від 20.12.04 р. нежитлового підвального   
приміщення загальною площею 68,4 кв. м. по                           вул. 
Грушевського,33.  
184. Договір купівлі-продажу № 8239 від 24.12.04 р. нежитлового  приміщення 
загальною площею 260,1 кв. м. по вул.Табукашвілі,19. 
185. Договір купівлі-продажу № 8839 від 30.12.04 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 41,1 кв. м. по вул. Грушевського,11.  



186. Договір купівлі-продажу № 961 від 01.03.05 р. нежитлової будівлі  
загальною площею 315,8 кв. м. по вул. Фрунзе,16-А.  
187. Договір купівлі-продажу № 1221 від 10.03.05 р. нежитлової будівлі 
вартового                приміщення         загальною           площею 187,4 кв. м.   по  
вул. Сосновського,38-В. 
188. Договір купівлі-продажу № 1352 від 16.03.05 р. 19/100 частин- 6 секцій (1-
6)    будівлі    сховища    для  техніки № 422 загальною площею 361,6 кв. м.  
по вул. Сосновського,38-Т.  
189. Договір купівлі-продажу № 1358 від 16.03.05 р. 6/100 частин- 2 секцій (7,8) 
будівлі сховища для техніки № 422 загальною площею 116,8 кв. м. по вул. 
Сосновського,38-Т.  
190. Договір купівлі-продажу № 3107 від 24.05.05 р. квартири № 46 загальною 
площею 78,3 кв. м. по вул. Красіна,3.  
191. Договір купівлі-продажу № 8777 від 15.11.05 р. квартири № 45 загальною 
площею 39,0 кв. м. по вул. Красіна,3.  
192. Договір купівлі-продажу № 9027 від 23.11.05 р. нежитлового підвального 
приміщення загальною площею 156,4 кв. м. по                            вул. 
Грушевського,29.  
193. Договір купівлі-продажу № 9956 від 02.12.05 р. нежилого приміщення 
загальною площею 94,2 кв. м. по вул.Грушевського,31.  
194. Договір купівлі-продажу № 10992 від 13.12.05 р. нежитлової будівлі КПП 
№ 397 загальною площею 51,7 кв. м. по вул. Сосновського,36-К.  
195. Договір купівлі-продажу № 10082 від 28.12.05 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 128,5 кв. м. по вул.Красіна,4. 
196. Договір   купівлі-продажу    № 10150 від 30.12.05 р. нежитлового 
приміщення загальною площею 169,9 кв. м. по вул.К.Лібкнехта,4.  
197. Договір купівлі-продажу № 10160 від 30.12.05 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 598,8 кв. м. по вул.Грушевського,42. 
198. Договір купівлі-продажу № 10155 від 30.12.05 р. нежитлового підвального 
приміщення загальною площею 86,5 кв. м. по вул.Грушевського,29.   
199. Договір купівлі-продажу № 10148 від 30.12.05 р. ¼ частини житлового 
будинку загальною площею 14,33 кв. м. по вул. Фрунзе,66.  
200. Договір    купівлі-продажу    № 570     від  30.01.06 р. нежитлової  будівлі 
(столярного цеху) загальною площею 139,2 кв.м. по вул. Грушевського,137-В  
201. Договір купівлі-продажу № 1282 від 27.02.06 р. нежитлового приміщення 
парадного входу сходової клітини  загальною площею 16,0 кв. м. по 
вул.Грушевського,11.  
202. Договір купівлі-продажу № 2182 від 20.03.06 р. нежитлового підвального  
приміщення загальною площею 92,2 кв. м. по вул.Грушевського,46. 
203. Договір купівлі-продажу № 1850 від 09.03.06 р. нежитлового підвального 
приміщення загальною площею 140,8 кв. м. по                          вул. 
Грушевського,50.  
204. Договір купівлі-продажу № 3781 від 23.05.06 р.нежитлового приміщення 
загальною площею 755,8 кв. м. по вул. Б. Шосе,3.  
205. Договір купівлі-продажу № 3446 від 11.05.06 р. 1/6 частини житлового 
будинку загальною площею 7,5 кв. м. по вул.Доватора,35.  



206. Договір купівлі-продажу № 6088 від 15.07.06 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 160,8 кв. м. по вул.Гастелло,28-А.  
207. Договір купівлі-продажу № 175 від 19.07.06 р. нежитлового приміщення 
загальною площею 158,1 кв. м. по вул.Маяковського,107. 
208. Договір купівлі-продажу № 10209 від 23.11.06 р. нежитлового підвального 
приміщення загальною площею 46,1 кв. м. по вул.Кірова,3.  
209. Договір купівлі-продажу № 10283 від 24.11.06 р. нежитлового приміщення  
загальною площею 39,0 кв. м. по вул. Мельника,4.  
210. Договір купівлі-продажу №10173 від 28.11.06 р. квартири № 40 загальною 
площею 30,6 кв. м. по вул.Кірова,3.  
 
 
 
Секретар міської ради                                                              В. Ходаківський 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


