
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцять третя сесія VІ скликання 

 
від  25.04.2013 р. №1071 
 
Про  надання дозволу власнику Рябічевій Б.С.  
на продовження терміну виконання взятих на  
себе  зобов’язань  щодо придбаного об’єкту по  
вул. Кірова,8   в   місті   Коростені   у    малого  
підприємства „Стандарт”   
 
 
       Розглянувши заяву від громадянки Рябічевої Б.С. за  вх.-- від ---13 р. про 
продовження терміну виконання взятих на себе зобов’язань щодо придбаного 
нежилого приміщення, магазину № 50 по вул.Кірова,8 в місті Коростені, яка  
є правонаступником всіх прав і обов’язків згідно попередньо заключного 
договору купівлі-продажу  № 3215 від 21.04.06 р. між покупцем - малим 
підприємством „Стандарт” та  Коростенською міською  радою, керуючись 
п.30 ч.1ст.26, ст.25 Закону України  „Про місцеве самоврядування  в  
Україні“, Коростенська  міська  рада 
  
ВИРІШИЛА : 
 
1. Надати дозвіл власнику  Рябічевій Б.С. на продовження терміну виконання  
взятих на себе зобов’язань щодо придбаного об’єкту по вул. Кірова,8 в місті 
Коростені у малого підприємства „Стандарт”- нежилого приміщення, 
магазину № 50, а  саме:  
1.Обладнати    торгові     зали      сучасним      торгівельним      обладнанням, 
холодильними вітринами, прилавками - до 31.12.2014 р.; 
2.Реконструкцію зовнішнього фасаду будівлі проводити відповідно проекту 
погодженого та затвердженого відділом архітектури та містобудування 
міськвиконкому, в т.ч.: 
- Оновити фасад та встановити вітрини з освітленням, розмістити світлові 
неонові вивіски - до 31.12.2014 р.;  
- Зробити сучасне тротуарне покриття біля входу магазина по ширині 
магазину,     довжиною      не      менше     5 метрів,     облаштувати     газони - 
до 31.12.2014 р.; 



3.Подальше відчуження об’єкта - нежилого приміщення, магазину № 50 по 
вул.Кірова,8 в місті Коростені можливе лише за умови збереження для 
нового власника вищевказаних зобов’язань, не виконаних  на момент такого  
відчуження  згідно із законодавством України. 
4. У разі подальшого відчуження  об’єкта новий власник зобов’язаний у 
двотижневий строк з дня переходу до нього права власності на об’єкт подати  
до виконавчого комітету Коростенської міської ради  копію договору купівлі-
продажу нерухомого майна. 
 
 
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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


