
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцять перша сесія VІ скликання 

 
від  14.02.2013 р. № 1003 

 
Про скасування рішень Коростенської міської ради : 
(тридцять шоста сесія V скликання) № 12 від 17.12.09 р., 
(сорок перша  сесія V скликання)   № 23   від  13.05.10 р., 
(сорок  третя  сесія  V скликання)   № 13   від  20.08.10 р., 
(дванадцята сесія VІ  скликання) № 558  від 09.02.12 р. 
 
        В зв’язку з закінченням термінів виконання та відсутністю  нотаріального   
посвідчення     внесених    змін    до     договорів     купівлі-продажу     № 1798   
від 07.05.09 р. нежитлових   приміщень (разом з підвалом) по вул. Кірова,66, 
№ 4717 від 13.08.04 р. цілісного майнового комплексу готель „Коростень” по 
вул. Грушевського,26,    № 2879     від 10.06.04 р.  нежитлової     будівлі      по   
вул. Грушевського,36-А, № 1002 від 14.10.09 р. нежитлового приміщення по 
вул. Грушевського,44, відповідно до п.1 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. Скасувати : 
1.1. Рішення Коростенської міської ради  (тридцять шоста сесія V скликання) 
№ 12    від 17.12.09 р. „Про   внесення   змін   до   Договору   купівлі-продажу  
№ 1798   від 07.05.09 р.  нежитлових    приміщень  (разом    з     підвалом)   по   
вул. Кірова,66”. 
 
1.2. Рішення Коростенської міської ради  (сорок перша  сесія V скликання)   
№ 23   від  13.05.10 р. „Про    внесення   змін  до  Договору   купівлі -продажу  
№ 4717 від 13.08.04 р. цілісного майнового комплексу готель „Коростень” по 
вул. Грушевського,26” . 
 
1.3. Рішення Коростенської міської ради   (сорок  третя  сесія  V скликання)  
№ 13   від  20.08.10 р. „Про   внесення   змін  до  Договору купівлі-продажу 
№ 2879 від 10.06.04 р. нежитлової будівлі  по  вул. Грушевського,36-А”. 



1.4. Рішення  Коростенської  міської  ради (дванадцята сесія VІ  скликання) 
№ 558  від 09.02.12 р. „Про  внесення  змін   до  Договору  купівлі-продажу  
№ 1002  від 14.10.09 р. нежитлового приміщення по вул. Грушевського,44”. 
 
 
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               
 
 


