
                                                                          
 
                                                     РІШЕННЯ                                 

десята сесія VІ скликання 
від  24.11.2011 р. №452          
 

Про скасування рішень Коростенської міської ради    
 

Керуючись статтями 140, 141, 144,  Земельного кодексу України, ст. 1 Закону 
України «Про землеустрій» від 22.05.2003 року № 858-IV, ст 19 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 
року № 1952-IV, ст. 3 Закону України «Про оренду землі», ст. 14, 22 Закону України 
«Про плату за землю» від 03.07.1992 року № 2535-ХІІ, статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням “Про оренду землі та розміри 
орендної плати за використання земельних ділянок у місті Коростені”, затвердженому 
рішенням сесії Коростенської міської ради від 14.05.2002 року, Коростенська міська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Скасувати п. рішення виконкому Коростенської міської ради № 114 від 24 квітня 
1997 року про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0800 га гр. Бохер 
Алефтіні Григорівні для ведення садівництва в садовому товаристві «Воєнторг-83». 
 
2. Скасувати п. 83 рішення виконкому Коростенської міської ради № 51 від 16.02.1994 
року про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0600 га гр. Рабушей Надії 
Костянтинівни для ведення садівництва в садовому товаристві «Світлотехніка-2». 
 
3. Скасувати п. 3.4 рішення виконкому Коростенської міської ради № 36 від 
15.02.1995 року про припинення права користування гр. Матенко Катерині Іванівні 
земельною ділянкою та за її згодою передачу земельної ділянки площею 0,0600 га в 
садовому товаристві «Колос» гр. Бутовичу Володимиру Петровичу. 
 
4. Скасувати п. рішення виконкому Коростенської міської ради № 78 від 16.03.1994 
року про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0600 га гр. Оверчук 
Руслану Володимировичу для ведення садівництва в садовому товаристві «Коростень-
Тепломережа». 
 
5. Скасувати п. 57 рішення виконкому Коростенської міської ради № 51 від 16.02.1994 
року про передачу у власність земельної ділянки площею 0,0600 га гр. Осинській Лідії 
Данилівні для ведення садівництва в садовому товаристві «Світлотехніка-2». 
 
6. Скасувати п. 3 рішення виконкому Коростенської міської ради № 51 від 16.02.1994 
року про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1000 га гр. Коваленку 
Вадиму Григоровичу для ведення садівництва в садовому товаристві «Світлотехніка-
1». 
 



7. Скасувати п. 5 рішення виконкому Коростенської міської ради № 303 від 15.11.1995 
року про передачу у власність земельної ділянки площею 0,1200 га гр. Карпюк Ганні 
Федорівні для ведення садівництва в садовому товаристві «Мічурінець». 
 
8. Скасувати рішення дев’ятої сесії Коростенської міської ради VІ-го скликання від 
20.10.2011 року № 392 «Про затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів по встановленню меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду ТОВ Торговий дім «Рута-С»». 
 
9. Скасувати п. додатку №4 рішення Чигирівської сільської ради народних від 
19.08.1995 року №27 «Про приватизацію земельних ділянок». 

Додаток № 4 
                                                                                           ОПГ 
    Марченко Василь Мартинович                                   0,15                      
 
10. Скасувати п. 90 додатку № 1 рішення виконкому Коростенської міської ради № 78 
від 16.03.1994 року «Про передачу в приватну власність земельних ділянок 
громадянам міста», оскільки власником нерухомого майна згідно договору купівлі-
продажу від 29.08.1995 року є гр. Бех Микола Миколайович (нині покійний). 
 

Список   Додаток № 1 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, 
 господарських будівель і споруд. 

 
90. Шавлович Іван Миколайович       пров. Ковельський,15       0,1000 га 
 
11. Начальнику відділу Держкомзему у місті Коростені (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 місті Коростені                                     Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська                            


