
                                                                       
 

 
РІШЕННЯ 

дванадцята сесія VІ скликання 
 
від 09. 02. 2012 р. № ______. 
 
 
Про внесення змін до Договору купівлі-продажу 
№ 1002  від 14.10.09 р. нежитлового приміщення   
по  вул. Грушевського,44. 
 
 
       Розглянувши лист філії „Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Житомир” 
за  вх.  № 02-13/36  від 11.01.12 р. про  продовження  терміну  виконання 
зобов’язань     договору   купівлі-продажу   нежитлового  приміщення    по  
вул. Грушевського,44, керуючись п.30 ч.1 ст.26, ст. 25 Закону України  “Про  
місцеве   самоврядування  в  Україні“, Коростенська   міська   рада 
  
ВИРІШИЛА : 
 
1.Внести зміни до Договору купівлі-продажу № 1002 від 14.10.09р. 
нежитлового приміщення   по  вул. Грушевського,44, загальною  площею 
261,2 кв.м., а  саме: 
п.п.  5.4.3.  та  п.п. 5.4.4. п. 5.1. розділу 5. „Обов’язки  покупця ”, що  
викладені  в редакції : 
„5.4.3. Провести   фарбування  фасадної   частини    житлового будинку  № 44  
по вул. Грушевського, включаючи    вхід    до об’єкту    приватизації  – до 
01.09.10 р. 
5.4.4. Провести благоустрій   прилеглої    території    до   входу  у 
приватизоване приміщення, за погодженням проекту з головним 
архітектором міста - встановити світлову   рекламу, урни, забезпечити   
освітлення  прилеглої  території у вечірній  і нічний  часи, облаштувати вхід 
у приміщення кнопкою виклику, доступною  для людей з обмеженими 
функціями руху – до 01.09.10 р.”, 
змінити та викласти в наступній редакції : 
 
„5.4.3. Провести  фарбування фасадної частини житлового будинку  №  44  по 
вул. Грушевського, включаючи вхід до  об’єкту   приватизації - до 01.09.12 р. 



5.4.4. Провести   благоустрій   прилеглої   території    до    входу   у 
приватизоване приміщення, за погодженням проекту з головним 
архітектором міста - встановити світлову  рекламу, урни, забезпечити   
освітлення  прилеглої  території  у вечірній  і нічний  часи, облаштувати вхід 
у приміщення кнопкою виклику, доступною  для  людей   з обмеженими 
функціями руху - до 01.09.12 р.” 
 
2. Зареєструвати  Додатковий  договір    про   внесення   змін    до    Договору    
купівлі - продажу    у  відповідності  до вимог   чинного  законодавства  
України. 
 
3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на постійну комісію  міської  
ради  з  питань  промисловості,  комунальної  власності, приватизації, 
транспорту та зв’язку, підприємницької діяльності та торгівлі, реалізації 
регуляторної   політики,  заступника   міського   голови    О. А. Ясинецького. 
 
 
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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


