
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
двадцята  сесія VІ скликання 

 
від  20.12.2012 р. №________ 
 
 
Про  погодження текстів договорів купівлі-продажу 
нежилих приміщень по вул. Грушевського,41  та по 
вул. Сосновського,19,      комплексу        нежитлових  
будівель та споруд колишнього піонерського табору   
„Дружба” розташованого  по   вул. Набережній,23  в  
селі Пугачівка Коростенського району 
 
 
            На виконання рішення Коростенської міської ради  (одинадцята  сесія   
VІ скликання) №  497 від 29.12.11 р. „Про затвердження переліку об’єктів 
комунальної власності, що підлягають приватизації в 2012 році”, рішення 
Коростенської    міської     ради  (п’ятнадцята    сесія    VІ  скликання)  №  715  
від 24.05.12 р. „Про  включення  до переліку об’єктів  комунальної власності, 
які   підлягають    приватизації    у  2012  році нежитлового   приміщення   по   
вул. Сосновського,19” та рішення Коростенської міської  ради (вісімнадцята   
сесія  VI   скликання)   № 858   від 18.10.12 р.    „Про включення до переліку 
об’єктів   комунальної   власності,  які   підлягають приватизації  у  2012  році  
комплексу нежитлових будівель та споруд колишнього  піонерського   табору  
„Дружба” розташованого по вул. Набережній,23 в селі Пугачівка 
Коростенського району”, керуючись п. 30 ч.1 ст. 26  Закону України  „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська  міська  рада 
 
 
ВИРІШИЛА : 
 
1. Погодити  тексти  договорів купівлі-продажу об’єктів комунальної 
власності: 
 
1.1. нежилого         приміщення        загальною        площею     101,5 кв.м.     по  
 вул. Грушевського,41, покупець - фізична  особа Пилипенко Валентина  
Олександрівна (паспорт КО 049330 виданий 13.06.2000 р. Семенівським РВ 
УМВС України  в  Полтавській області), договір  купівлі-продажу  додається; 



 
1,2. нежилого       приміщення          загальною          площею      7,6  кв.м.     по  
вул. Сосновського,19.(Покупець буде визначений після проведення засідання 
конкурсної комісії). 
1.3.  комплексу нежитлових будівель та споруд   колишнього  піонерського   
табору  „Дружба” розташованого по вул. Набережній,23 в селі Пугачівка 
Коростенського району. (Покупець буде визначений після проведення 
засідання конкурсної комісії). 
 
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   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


