
                                                                            
 
                                            РІШЕННЯ  

двадцять шоста сесія VІ скликання 
від 10.10.2013 р. №1228  
                                                                                                                                                                                                                             

           Про визнання 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 Демінського Станіслава Станіславовича 
враховуючи, що даний громадянин не отримав державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,0304 га по вул. Енгельса, 
30 міста Коростеня, тобто не набув права приватної власності на вказану 
земельну ділянку, - визнати п. 2 рішення виконкому Коростенської міської 
ради про передачу громадянину Демінському Станіславу Павловичу в 
приватну власність земельної ділянки площею 0,0304 га по вул. Енгельса, 30  
міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 
 
 

2. В зв’язку зі смертю громадянки Фещенко Валентини Василівни, 
враховуючи, що дана громадянка не отримала державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,1000 га по вул. 
Свердлова, 103 міста Коростеня, тобто не набув права приватної власності на 
вказану земельну ділянку, - визнати п.35 додатку №1 до рішення виконкому 
Коростенської міської ради за № 303 від 15.11.1995 року про передачу 
громадянці Фещенко Валентині Василівні в приватну власність земельної 
ділянки площею 0,1000 га по вул. Свердлова, 103 міста Коростеня таким, що 
втратив чинність. 
 
 



 
3. В зв’язку зі смертю громадянина Костюченка Анатолія Олексійовича, 
враховуючи, що даний громадянин не отримав державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,0500 га по вул. Фадеева, 3 
міста Коростеня, тобто не набув права приватної власності на вказану 
земельну ділянку, - визнати п. 52 додатку №1 до рішення виконкому 
Коростенської міської ради за № 150 від 18.05.1994 року про передачу 
громадянину Костюченку Анатолію Олексійовичу в приватну власність 
земельної ділянки площею 0,0500 га по вул. Фадеева міста Коростеня таким, 
що втратив чинність. 
 
4. В зв’язку зі смертю громадянки Бондарчук Ольги Миронівни, враховуючи, 
що дана громадянка не отримала державного акта на право приватної 
власності на земельну ділянку площею 0,0500 га по вул. Космонавтів, 69 
міста Коростеня, тобто не набула права приватної власності на вказану 
земельну ділянку, - визнати п. 18 додатку №1 до рішення виконкому 
Коростенської міської ради про передачу громадянці Бондарчук Ользі 
Миронівни  в приватну власність земельної ділянки площею 0,0500 га по вул.  
Космонавтів, 69 міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 
5. В зв’язку зі смертю громадянки Тригубчук Ольги Федорівни, враховуючи, 
що дана громадянка не отримала державного акта на право приватної 
власності на земельну ділянку площею 0,2500 га по вул. Пролісковій, 52 
міста Коростеня, тобто не набула права приватної власності на вказану 
земельну ділянку, - визнати пункт додатку №1 до рішення виконкому 
Чигирівської сільської ради народних депутатів про передачу громадянці 
Тригубчук Ользі Федорівні в приватну власність земельної ділянки площею 
0,2500 га по вул. Пролісковій, 52 міста Коростеня таким, що втратив 
чинність. 
 
6. 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                           


