
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцять  дев’ята сесія VІ скликання 

 
від  26.12.2013 р. №1317 
 
Про   погодження   текстів  
договорів купівлі-продажу  
 
            На виконання рішення Коростенської міської ради (двадцята сесія VІ 
скликання)   № 961    від 25.12.12 р.,    рішення    Коростенської  міської  ради 
(двадцять третя сесія VІ скликання) №1074 від 25.04.2013р., рішення 
Коростенської міської ради  (двадцять п’ята  сесія VІ скликання) № 1165     
від  28.08.2013 р., рішення   Коростенської   міської   ради (двадцять шоста 
сесія VІ скликання) № 1217 від 10.10.2013р., рішення   Коростенської   
міської ради (двадцять сьома сесія VІ скликання) № 1261 від 14.11.2013р., 
керуючись п.30 ч.1 ст. 26  Закону України  „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Коростенська  міська  рада 
 
ВИРІШИЛА : 
 
1.Погодити тексти договорів купівлі-продажу: 
 
1.1.Нежитлового     приміщення     загальною        площею        97,6 кв.м.     по 
вул.Мельника,4, № 104, покупець-фізична особа Войтюк В.С., паспорт ВМ 
108302 виданий 19.01.96 р.   Коростенським   МРВ УМВС  України  в  
Житомирській області; 
1.2. Нежитлового  вбудованого приміщення  загальною площею 63,3 кв.м. по 
вул.Київська,9, № 49, покупець-фізична особа Заєць А.А., паспорт ВМ550082  
виданий 03.07.98 р. Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській 
області; 
1.3. Нежилого   приміщення, аптеки      загальною     площею    87,9 кв.м. по  
вул. Франка,7, покупець - фізична особа Воробей Т.В., паспорт  ВМ 762755   
виданий 15.09.99р.   Коростенським   МРВ УМВС   України  в  Житомирській 
області; 
1.4. Нежилого приміщення, вбудованого в житловому  будинку  загальною 
площею 51,5 кв.м. по вул.Кірова,66, покупець-фізична особа Васьківська І.А., 
паспорт СА 458987 виданий 16.05.97р. Орджонікідзевським  РВ УМВС 
України в Запорізькій області; 



1.5. Комплексу нежитлових будівель та споруд  колишньої виробничої бази 
по вул. Шатрищанській, 6-н,-б,-о,-г,-д,-е,-є,-ж,-з,-і,-к,-л, загальною площею 
3232,3 кв.м. покупець - фізична особа Головійчук О.С., паспорт ВМ 396671 
виданий 05.08.97р. Богунським РВ УМВС України в Житомирській області; 
1.6. Нежитлової будівлі (гаражу) загальною площею 112,1 кв.м. по                  
вул. Шатрищанській,6-м, покупець - Сингаївський М. Г., паспорт ВМ 241478 
виданий 03.12.96р. Коростенським МРВ УМВС України в Житомирській 
області; 
1.7. Приміщень нежитлової будівлі загальною площею 1273,1 кв.м. по           
вул. Ольгинській,4, покупець - фізична особа Калініна Н. М., паспорт СА 
634094 виданий 09.01.98 р. Бердянським МВ УМВС України в Запорізькій 
області;  
1.8. Нежитлового     приміщення     загальною      площею     81,2 кв.м. по     
вул. Кривоноса,4-А, покупець - юридична особа товариство з обмеженою 
відповідальністю „Первоцвіт-Фарм”, витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АА № 866786 виданий 
30.11.12 р.    
 
Договори купівлі-продажу  додаються. 
 
2. Зареєструвати договори купівлі-продажу у відповідності до вимог чинного  
законодавства України. 
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти  на постійну комісію міської 
ради з питань  бюджету, економіки та  комунальної власності,  заступника     
міського  голови  О.А. Ясинецького. 
 
 
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 
 


