
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
сорок п’ята   сесія  VІ скликання 

  
від  27.08.2015 р. №1993 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію начальника управління економіки Жиліна О.В., 

враховуючи рекомендації постійних комісій щодо виконання рішень міської 
ради, керуючись ст.25 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
Зняти з контролю рішення міської ради: 
 
-Про погодження текстів договорів купівлі-продажу нежитлової будівлі 
(хімчистки) по вул.Ольгінській,4-А та 1/5 частини житлової будівлі по 
вул.Красіна,27-А. (35 сесія VІ  скликання від 28.08.2014р. №1565) 
 
-Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2015 році. (38 сесія VІ  скликання від 18.12.2014р. №1696) 
 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №8570 від 09.10.08 р. 
нежитлового приміщення по вул..Сосновського,50. (38 сесія VІ  скликання 
від 18.12.2014р. №1700) 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2015 році нежитлового підвального приміщення по 
вул.Грушевського,17/1, №26. (39 сесія VІ  скликання від 22.01.2015р. №1740) 
 
-Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у комунальну 
власність територіальної громади міста Коростеня цілісного майнового 
комплексу державного закладу охорони здоров’я “Відділкової лікарні станції 
Коростень», який знаходиться в управлінні Міністервства інфраструктури 
України та ДТГО «Південно-Західна залізниця». (40 сесія VІ  скликання від 
12.03.2015р. №1794) 
 



-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлового підвального 
приміщення по вул.Грушевського,17/1, приміщення 25. (40 сесія VІ  
скликання від 12.03.2015р. №1796) 
 
-Про внесення змін до договору купівлі-продажу №5586 від 20.06.08р. 
нежитлового приміщення по вул..Дзержинського,10. (40 сесія VІ  скликання 
від 12.03.2015р. №1797) 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2015 році нежитлової будівлі по вул.Зв’язківців,7 та будівлі по 
вул.Маяковського,16. (41 сесія VІ  скликання від 23.04.2015р. №1857) 
 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлового підвального 
приміщення по вул.Сосновського,44, приміщення 2. (41 сесія VІ  скликання 
від 23.04.2015р. №1859) 
 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №1984 від 09.09.10р. 
нежитлового приміщення по вул..Шолом-Алейхема,10/2. (38 сесія VІ  
скликання від 18.12.2014р. №1699) 
 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлових підвальних 
приміщень по вул.Грушевського,17/1, приміщення 26. (41 сесія VІ  скликання 
від 23.04.2015р. №1860) 
 
-Про затвердження Положення «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності». (41 сесія VІ  скликання від 23.04.2015р. №1865) 
 
Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                  


