
                                                                          
 
                                                     РІШЕННЯ                                 

тринадцята сесія VІ скликання 
від  15.03.2012 р. №610          
 

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. Скасувати п. 15 рішення десятої сесії Коростенської міської ради VІ-го 
скликання від 24.11.2011 року № 471, щодо надання дозволу гр. Вовченку 
Анатолію Олександровичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на 
земельну ділянку орієнтованою площею 0,0200 га по пров. П.Морозова, 13-а 
міста Коростеня для ведення садівництва. 
2. Скасувати рішення восьмої сесії Коростенської міської ради VІ-го 
скликання від 26.08.2011 року № 334 «Про надання дозволу громадянину 
Столпнику П.Л. на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення у власність шляхом продажу». 
2.1 Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки   № 35 від 07.10.2011 року визнати таким, який втратив чинність. 
 

3. Скасувати рішення восьмої сесії Коростенської міської ради VІ-го 
скликання від 26.08.2011 року № 335 «Про надання дозволу громадянину 
Гуськову В. В. на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення у власність шляхом продажу». 
3.1 Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки   № 34 від 07.10.2011 року визнати таким, який втратив чинність. 
 

4. Скасувати рішення восьмої сесії Коростенської міської ради VІ-го 
скликання від 26.08.2011 року № 336 «Про надання дозволу громадянці 



Вороніній С. Ю., ФОП Вороніну О. С. на викуп земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу». 
4.1 Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки   № 38 від 07.10.2011 року визнати таким, який втратив чинність. 
4.2 Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки   № 39 від 07.10.2011 року визнати таким, який втратив чинність. 
 

5. Скасувати рішення восьмої сесії Коростенської міської ради VІ-го 
скликання від 26.08.2011 року № 337 «Про надання дозволу ФОП 
Мошківському О. О. на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення у власність шляхом продажу». 
5.1 Договір про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної 
ділянки   № 36 від 07.10.2011 року визнати таким, який втратив чинність. 
 
6. Скасувати рішення рішення другої сесії Коростенської міської ради (VІ-го 
скликання) № 44 від 09.12.2010 року «Про надання дозволу Міжнародному 
благодійному фонду «Відкрите серце» на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу». 
 
7. Скасувати п. 3-3.2 рішення одинадцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання від 29.12.2011 року № 538, щодо поновлення договору 
оренди від 30 грудня 2010 року земельної ділянки, яка надана рішенням 
другої сесії VI-го скликання Коростенської міської ради від 09 грудня 2010 
року в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Лебедєвій Ларисі 
Єгорівні для комерційного використання (розміщення та обслуговування 
магазину) по вулиці Київській, 9 міста Коростеня. 
 
8. 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 


