
                                                                     
 

РІШЕННЯ 
тридцять друга сесія VІ скликання 

 
від  17.04.2014 р. №________ 

 
Про   зняття   з   контролю   договорів  
купівлі-продажу  за  строком давності  
за період з 2004 року по 2011 рік 
      
 
        Розглянувши звернення начальника управління економіки виконавчого 
комітету Коростенської міської ради за вх. № 213/02-13 від 21.02.14 р. про 
зняття   з   контролю   договорів  купівлі-продажу   за    строком    давності  та  
в зв’язку з закінченням процесуальних строків, згідно яких можливо 
звернення до судових органів з позовом про виконання умов договорів 
купівлі-продажу за період з 2004 року по 2011 рік, відповідно гл.6 
Цивільного процесуального кодексу України, п.8 ст.23 розділу V Закону 
України „Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу 
приватизацію)”,  керуючись ст.25, п.30 ч.1 ст.26 Закону України „Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
     
ВИРІШИЛА: 
 
1. Управлінню економіки виконавчого  комітету  Коростенської   міської   
ради   зняти з контролю договори купівлі-продажу  за строком давності за 
період з 2004 року по 2011 рік згідно додатку. 
 
 
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             



                                                                           Додаток  до рішення 32 сесії       
                  Коростенської міської  ради  
                  VI скликання від 17.04.14 р.  

                                                                                                №______ 
 
 

 
Перелік договорів купівлі-продажу, які знімаються з контролю 

за терміном давності за період з 2004 року по 2011 рік 
 
 
1. Договір купівлі-продажу № 4717  від 13.08.04 р.  цілісного   майнового    
комплексу готелю „Коростень” по вул.Грушевського, 26.  
2. Договір купівлі-продажу № 400 від 23.01.06 р. нежитлової будівлі 
кінотеатру „Жовтень” вул.Грушевського,27.  
3. Договір купівлі-продажу цілісного   майнового  комплексу  колишнього 
державного комунального комерціалізованого підприємства „Міський 
торговий центр” № 3215 від 21.04.06 р.  
4. Договір       купівлі-продажу     № 3207     від 21.04.06 р.     приміщення    по 
вул. К.Лібкнехта,18.  
5. Договір       купівлі-продажу     № 3211      від 21.04.06 р.    приміщення    по 
вул. Грушевського, 72.  
6. Договір       купівлі-продажу     № 3205      від 21.04.06 р.     приміщення   по 
вул. Білокоровицьке шосе,27-а.   
7. Договір       купівлі-продажу     № 3213       від 21.04.06 р.    приміщення   по 
вул. Гастелло,16.  
8. Договір       купівлі-продажу     № 3209       від 21.04.06 р.    приміщення   по 
вул. Зв’язківців, 13.  
9. Договір  купівлі-продажу № 10461 від 30.11.06 р.  підвального приміщення   
вул.Грушевського,46. 
10. Договір купівлі-продажу №2488  від 22.08.07 р. нежилого  приміщення по 
вул.Доватора,2.  
11. Договір купівлі-продажу № 6635 від 20.08.07 р. нежитлового  приміщення   
по вул. Кірова,66.  
12. Договір купівлі-продажу № 7026 від 03.09.07 р. цілісного майнового 
комплексу колишнього комунального підприємства побутового 
обслуговування „Панна” вул.Ш.Алейхема,13-А. 
13. Договір купівлі-продажу № 2052 від 04.10.07 р. нежитлового вбудованого 
приміщення  по вул. Базарна,20.  
14. Договір купівлі-продажу № 8337  від 17.10.07 р. нежитлового приміщення   
по вул. Кірова,78.  
15. Договір   купівлі-продажу  № 8281 від 15.10.07 р.  нежитлової    будівлі по 
вул. І.Франка,3-Б.  
16. Договір купівлі-продажу №9030  від 08.11.07 р. нежилої 2-х поверхової 
будівлі по вул. Грушевського,4.  



17. Договір купівлі-продажу № 9028 від 08.11.07 р. нежилої 2-х поверхової 
будівлі по вул. Крупської,4.  
18. Договір купівлі-продажу   № 2375 від 21.11.07 р. нежитлових   приміщень 
по вул. Б. Хмельницького,57. 
19. Договір купівлі-продажу № 9523 від  27.11.07 р. нежитлового підвального 
приміщення по вул. Грушевського,36. 
20. Договір  купівлі-продажу  № 31 від  04.01.08 р.  нежитлового  приміщення  
вул. Радянська,12. 
21. Договір купівлі-продажу № 3452 від 30.08.08 р. нежитлового  приміщення 
по вул.1 Травня,4. 
22. Договір купівлі-продажу № 5589 від 20.06.08 р. нежитлового  приміщення   
по вул. Кірова,74. 
23. Договір   купівлі-продажу № 5788  від 08.07.08 р. нежитлової    будівлі  по   
вул. Полякова,24.  
24. Договір купівлі-продажу № 7057 від 11.08.08 р. нежитового підвального 
приміщення по вул. Грушевського,29.  
25. Договір купівлі-продажу № 7168 від 13.08.08 р. нежитлового підвального 
приміщення по вул. Грушевського,44.  
26. Договір   купівлі-продажу   № 7210   від  14.08.08 р. нежитлової будівлі по  
вул. Маяковського, 16-А.  
27. Договір купівлі-продажу № 7732  від 01.09.08 р. нежитлового приміщення 
по  вул. Табукашвілі,26-А.  
28. Договір   купівлі-продажу    № 7826    від  05.09.08 р. овочесховища   № 20   
вул. Сосновського,36-Е. 
29. Договір купівлі-продажу №1798  від 07.05.09 р. нежитлового  приміщення 
(разом з підвалом) по вул.Кірова,66. 
30. Договір купівлі-продажу № 1002  від 14.10.09 р. нежитлового приміщення   
ПАТ   „Акціонерний    комерційний     промислово -інвестиційний     банк” по 
вул. Грушевського,44. 
31. Договір   купівлі-продажу   № 4856    від 03.11.09 р. нежитлової будівлі по  
вул.Сосновського,38-Н.  
 
 
 
Секретар міської ради                                                             В. Ходаківський 
                      
 
 

                  
 


