
                                                                            
 
                                            РІШЕННЯ  

двадцять третя сесія VІ скликання 
від 25.04.2013 р. №1082  
                                                                                                                                                                                                                             

           Про визначення окремих пунктів додатків до рішень 
міськвиконкому  «Про передачу земельних ділянок у приватну власність 
громадянам міста» такими, що втратили чинність. 
 

Розглянувши клопотання громадян, взявши до уваги свідоцтва про 
смерть громадян,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 12, п. а) ст. 140, 142, 145  Земельного 
кодексу України, відповідно до Постанови Верховної ради України за № 19-
15-111 від 13.07.2000 року « Про зміну меж міста Коростеня Житомирської 
області», Коростенська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. В зв’язку зі смертю громадянина Книш Миколи Васильовича враховуючи, 
що даний громадянин не отримав державного акта на право приватної 
власності на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. Сакко і Ванцеті, 85 
міста Коростеня, тобто не набув права приватної власності на вказану 
земельну ділянку, - визнати п. 169 додатку №1 до рішення виконкому 
Коростенської міської ради за № 78 від 16.03.1994 року про передачу 
громадянину Книш Миколі Васильовичу в приватну власність земельної 
ділянки площею 0,1000 га по вул. Сакко і Ванцеті, 85 міста Коростеня таким, 
що втратив чинність. 
 

2. В зв’язку зі смертю громадянки Скиданчук Катерини Миколаївни, 
враховуючи, що дана громадянка не отримала державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,2400 га по вул. 
Пролісковій, 76 міста Коростеня, тобто не набула права приватної власності 
на вказану земельну ділянку, - визнати п. додатку №1,2 до рішення 
виконавчого комітету Чигирівської сільської ради за № 37 від 10.09.1999 
року про передачу громадянці Скиданчук Катерині Миколаївні в приватну 
власність земельної ділянки площею 0,2400 га по вул. Пролісковій, 76 міста 
Коростеня таким, що втратив чинність. 
 



3. За добровільною відмовою від права власності на земельну ділянку, 
припинити право приватної власності громадянці Лось Раїсі Євгеніївні на 
земельну ділянку площею 0,1500 га по вулиці Вишневій, 20 міста Коростеня. 
3.1. Визнати п. додатку № 2 до рішення виконкому Чигирівської сільської 
ради за № 37 від 10.09.1999 року про передачу громадянці Лось Раїсі 
Євгеніївні в приватну власність земельної ділянки площею 0,1500 га по 
вулиці Вишневій, 20 міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 

4. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській Р.П.) 
внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 
 

 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В.Вигівський 
Начальник Управління Держземагентства 
у Коростенському районі          Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська  
Головний архітектор міста          С.Тумаш                           


