
                                                                        
 

 

                                                      РІШЕННЯ  
тринадцята сесія VІ скликання 

від  15.03.2012 р. №618          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           Про добровiльну вiдмову вiд права власностi  
                             на земельні дiлянки 

Розглянувши заяви громадян Балашкевича Миколи Миколайовича, 
Корженовської Тетяни Петрівни про добровiльну вiдмову вiд права власностi 
на земельну дiлянку, керуючись статтями 12, п. а) ст. 140, 142, 145 
Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. За добровільною відмовою від права власності на земельну ділянку, 
припинити право приватної власності громадянину Балашкевичу Миколі 
Миколайовичу на земельну ділянку площею площею 0,0400 га в садовому 
товаристві «Золота осінь» міста Коростеня. 
1.1. Визнати п. 3 додатку № 3 до рішення виконкому Коростенської міської 
ради за № 296 від 22.10.1997 року про передачу громадянину Балашкевичу 
Миколі Миколайовичу в приватну власність земельної ділянки площею 
0,0400 га в садовому товаристві «Золота осінь» міста Коростеня таким, що 
втратив чинність. 
 

2. За добровільною відмовою від права власності на земельну ділянку, 
припинити право приватної власності громадянці Корженовській Тетяні 
Петрівні на земельну ділянку площею площею 0,0703 га по вулиці 
Шатрищанська,11 міста Коростеня. 
2.1. Визнати п. 11 додатку № 1 до рішення виконкому Коростенської міської 
ради за № 296 від 22.10.1997 року про передачу громадянці Корженовській 
Тетяні Петрівні в приватну власність земельної ділянки площею 0,0703 га по 
вулиці Шатрищанська,11  міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 
3. За добровільною відмовою від права власності на земельну ділянку, 
припинити право приватної власності громадянці Калініченко Галині 
Семенівні на земельну ділянку площею площею 0,0700 га по вулиці комісара 
Наровського, 82 міста Коростеня. 
3.1. Визнати п. рішення виконкому Поліської сільської ради за № 38 від 
30.12.1993 року про передачу громадянці Калініченко Галині Семенівні в 



приватну власність земельної ділянки площею 0,0700 га по вулиці комісара 
Наровського, 82  міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 

4. Начальнику відділу Держкомзему у м.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 м. Коростені                         Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська     
Головний архітектор міста          С.Тумаш                        


