
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
одинадцята  сесія  VІ скликання 

  
від  29.12.2011 р. 552 
 
Про зняття з контролю рішень 
Коростенської міської ради 

 
Заслухавши інформацію заступника міського голови Ясинецького О.А., 

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 затвердження Положення “Про порядок здійснення контролю за виконанням 
власниками приватизованих (відчужених) об’єктів комунальної власності, умов 
договорів купівлі-продажу (відчуження) в місті Коростені”. (2 сесія VІ  скликання 
від 09.12.2010р. №9) 
 
-Про погодження текстів договорів купівлі-продажу: нежитлового приміщення по 
вул.Маяковського,105-А та частини нежитлового приміщення по 
вул.Ш.Алейхема,10/2. (2 сесія VІ  скликання від 09.12.2010р. №10) 
 
-Про внесення доповнення до Договору купівлі-продажу №6114 від 03.07.08р. 
нежитлового приміщення по вул.Паризької Комуни,5. (2 сесія VІ  скликання від 
09.12.2010р. №11) 

 
-Про затвердження переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають 
приватизації в 2011 році. (2 сесія VІ  скликання від 09.12.2010р. №25) 

 
-Про внесення змін до Договору купівлі-продажу №1526 від 15.04.09р. частини 
нежитлового приміщення по вул. Табукашвілі, 26-А. (4 сесія VІ  скликання від 
27.01.2011р. №86) 

 
 



-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлового підвального 
приміщення по вул..Табукашвілі, 26-А. (5 сесія VІ  скликання від 17.03.2011р. 
№148) 
 
-Про внесення змін до договору купівлі-продажу №5498 від 24.09.02.р. міського 
туалету по вул. Сосновського, 8-А. (5 сесія VІ  скликання від 17.03.2011р. №149) 
 
-Про внесення змін до договору купівлі – продажу № 377 від 28.01.11р. 
нежитлового приміщення по вул. Ш.Алейхема, 10/2. (5 сесія VІ  скликання від 
17.03.2011р. №150) 
 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлового підвального 
приміщення по вул.Грушевського,41. (6 сесія VІ  скликання від 12.05.2011р. №189) 
 
-Про внесення змін до Договорів купівлі-продажу: №8572 від 31.08.07р. 
нежитлового приміщення по вул..Сосновського,21, №5456 від 01.07.08р. 
нежитлового приміщення по вул..Сосновського,38-Г. (6 сесія VІ  скликання від 
12.05.2011р. №190) 
 
-Про внесення змін до договору купівлі-продажу №5586 від 20.06.08р. нежитлового 
приміщення по вул..Дзержинського,10. (6 сесія VІ  скликання від 12.05.2011р. 
№191) 

 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу частини не житлового 
приміщення по вул.Табукашвілі,26-А. (7 сесія VІ  скликання від 07.07.2011р. 
№238) 
 
-Про внесення змін до договору купівлі-продажу №318 від 04.02.11 р. не житлового 
приміщення по вул.Маяковського,105-А. (7 сесія VІ  скликання від 07.07.2011р. 
№239) 
 
-Про внесення змін до договору купівлі-продажу №7168 від 13.08.08 р. не 
житлового підвального приміщення по вул.Грушевського,44. (7 сесія VІ  скликання 
від 07.07.2011р. №240) 
 
-Про зняття з контролю договору про задоволення вимог іпотекодержателя №3795 
від 17.06.09 р. та договору купівлі-продажу №3751 від 26.06.02 р. (7 сесія VІ  
скликання від 07.07.2011р. №241) 
 
-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2011 році, частини нежитлового приміщення по провулку 
Табукашвілі,14 (8 сесія VІ  скликання від 26.08.2011р. №297) 
 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлового приміщення по 
вул..Кірова,66. (8 сесія VІ  скликання від 26.08.2011р. №298) 
 



-Про включення до переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають 
приватизації у 2011 році, нежитлового приміщення по вул.Пролісковій,111. (8 сесія 
VІ  скликання від 26.08.2011р. №303) 
 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу будівлі водонапірної башти по 
вул..Грушевського,37-А. (9 сесія VІ  скликання від 20.10.11р. №369) 
 
-Про погодження тексту договору купівлі-продажу нежитлового підвального 
приміщення по вул.Грушевського,19. (9 сесія VІ  скликання від 20.10.11р. №370) 

 
 
 

Міський голова                                                                В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                              В.Ходаківський 
Начальник відділу організаційного  
забезпечення діяльності міської ради                                                     О.Заєць    
Начальник юридичного відділу                                                              Т.Камінська                          


