
                                                                          
 
                                                     РІШЕННЯ                                 

дванадцята сесія VІ скликання 
від  09.02.2012 р. №580          
 

Про скасування рішень Коростенської міської ради    
 

У зв’язку з невиконанням 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. Розглянувши договір дарування жилого будинку № 6782 від 14.10.2003 року, 
скасувати п. 41 рішення виконкому  Коростенської міської ради № 150 від 18.05.1994 
року, щодо передачи у приватну власність земельної ділянки площею 0,0800 га гр. 
Калиновському Йосипу Йосиповичу по вулиці Беляєва, 1 міста Коростеня, для 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель. 
2. Розглянувши договір дарування жилого будинку № 2-3024 від 03.12.1996 року, 
скасувати п. рішення виконкому  Коростенської міської ради № 44 від 15.02.1995 
року, щодо передачи у приватну власність земельної ділянки площею 0,1000 га гр. 
Максимчук Олені Миколаївні по вулиці Ж.Кудакова, 18-А міста Коростеня, для 
обслуговування житлового будинку та господарських будівель. 
3. Скасувати рішення одинадцятої сесії Коростенської міської ради VІ-го скликання 
від 29.12.2011 року «Про скасування рішень Коростенської міської ради» стосовно 
розгляду інформації начальника відділу архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів Тумаша С. П., щодо будівництва транспортної розв’язки та шляхопровода від 
вул. В. Сосновського до вул. Шатрищанської, у відповідності до генерального плану 
міста Коростеня  та скасування рішення десятої сесії Коростенської міської ради № 
459 від 24 листопада 2011 року «Про надання дозволу гр. Клімашевській О. А. на 
викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом 
продажу». 
4. 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                            
Головний архітектор міста          С.Тумаш 


