
                                                                         
  

 
                                                   РІШЕННЯ 

сорок друга сесія VІ скликання 
 

від 18.06.2015 р. №1899 
 
Про   зняття   з   контролю  
договорів купівлі-продажу 
 
        Розглянувши акт поточної перевірки виконання  умов договорів  купівлі-
продажу:   № 1183    від 16.05.14 р.   нежитлової    будівлі   (адмінбудівлі)    по  
вул. Шатрищанській,6-Н,   № 1174     від 16.05.14 р.     нежитлової        будівлі 
(прохідної)   по  вул. Шатрищанській,6-Б, № 1184   від 16.05.14 р. нежитлової 
будівлі  (приміщення     для  птахів)   по    вул. Шатрищанській,6-О ,   № 1175  
від 16.05.14 р.   нежитлової      будівлі       (приміщення    для       тварин)     по  
вул. Шатрищанській,6-Г, № 1177 від 16.05.14 р. нежитлової будівлі ( складу 
паливно-мастильних     матеріалів)     по      вул. Шатрищанській,6-Е,   № 1185  
від 16.05.14 р. нежитлової будівлі (складу паливно-мастильних матеріалів) по 
вул. Шатрищанській,6-Є, № 1178 від 16.05.14 р. нежитлової будівлі ( складу 
паливно-мастильних    матеріалів)    по     вул. Шатрищанській,6-Ж,    № 1179  
від 16.05.14 р.   нежитлової   будівлі    (гаражу)    по вул. Шатрищанській,6-Е,  
№1180 від 16.05.14 р. нежитлової будівлі (гаражу) по вул.Шатрищанській,6-І, 
№1181 від 16.05.14р. нежитлової будівлі (гаражу)по вул.Шатрищанській,6-К, 
№1182 від 16.05.14р. нежитлової будівлі (гаражу)по вул.Шатрищанській,6-Л,  
який складений комісією по перевірці виконання умов договорів купівлі-
продажу, на виконання наказу начальника управління економіки   
виконавчого   комітету   Коростенської    міської    ради   № 34 від 15.12.14 р., 
відповідно до п.8 ст.23 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  № 1183 від 16.05.14 р. 
нежитлової   будівлі   (адмінбудівлі)    по  вул. Шатрищанській,6-Н,   № 1174 
від 16.05.14 р.   нежитлової  будівлі  (прохідної)  по  вул. Шатрищанській,6-Б, 
№ 1184   від 16.05.14 р. нежитлової   будівлі   (приміщення для птахів) по 



вул. Шатрищанській,6-О, № 1175 від 16.05.14 р. нежитлової  будівлі 
(приміщення для тварин) по вул. Шатрищанській,6-Г, № 1177 від 16.05.14 р. 
нежитлової   будівлі     (складу     паливно-мастильних      матеріалів)      по         
вул. Шатрищанській,6-Е, № 1185 від 16.05.14 р. нежитлової будівлі (складу 
паливно-мастильних матеріалів) по вул. Шатрищанській,6-Є, № 1178           
від 16.05.14 р. нежитлової будівлі ( складу паливно-мастильних матеріалів) 
по вул. Шатрищанській,6-Ж, № 1179 від 16.05.14 р. нежитлової будівлі 
(гаражу) по вул. Шатрищанській,6-Е, № 1180 від 16.05.14 р. нежитлової 
будівлі (гаражу) по вул.Шатрищанській,6-І, №1181 від 16.05.14 р. нежитлової  
будівлі (гаражу) по  вул.Шатрищанській,6-К, №1182 від 16.05.14р. 
нежитлової будівлі (гаражу) по вул.Шатрищанській,6-Л. Копія акту 
додається. 
 
 
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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   



 


