
                                                                            
 
 РІШЕННЯ  

десята сесія VІ скликання 

від  24.11.2011 р. №448                                                                                                                                                                                                                             

           Про визначення окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому 
«Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» 
такими, що втратили чинність. 

Розглянувши клопотання громадян, взявши до уваги свідоцтва про смерть 
громадян,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статею 12 Змельного кодексу України, відповідно до Постанови 
Верховної ради України за № 19-15-111 від 13.07.2000 року « Про зміну меж міста 
Коростеня Житомирської області», Коростенська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
1. В зв’язку зі смертю громадянки Котлевич Раїси Миколаївни, враховуючи, що 
дана громадянка не отримала державного акта на право приватної власності на 
земельну ділянку площею 0,1000 га по 1-му пров. Свердлова, 3 міста Коростеня, 
тобто не набула права приватної власності на вказану земельну ділянку, - визнати 
п. 128 рішення виконкому Коростенської міської ради за № 14 від 19.01.1994 року 
про передачу громадянці Котлевич Раїси Миколаївни в приватну власність 
земельної ділянки площею 0,1000 га по 1-му пров. Свердлова, 3міста Коростеня 
таким, що втратив чинність. 
 

2. В зв’язку зі смертю громадянки Антонюк Дарії Левківни, враховуючи, що дана 
громадянка не отримала державного акта на право приватної власності на земельну 
ділянку площею 0,2500 га – для обслуговування житлового будинку та площею 
0,3500 га – для ведення особистого підсобного господарства по вулиці 
Тарнавського, 29 міста Коростеня, тобто не набула права приватної власності на 
вказану земельну ділянку, - визнати п. 910 рішення виконкому Поліської сільської 
ради за № 79 від 15.12.1999 року про передачу громадянці Антонюк Дарії Левківні 
в приватну власність земельної ділянки площею 0,2500 га – для обслуговування 
житлового будинку та площею 0,3500 га – для ведення особистого підсобного 
господарства по Тарнавського, 29 міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 

3. Начальнику відділу Держкомзему у місті Коростені Житомирської області 
Вигівській Р. П. внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 

 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В.Вигівський 
Начальник відділу Держкомзему 
у м. Коростені                         Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська                            


