
 

                                               Пояснювальна записка 

до проекту рішення Коростенської міської ради 

(п’ята сесія VІІІ скликання) від 15.04.2021 р. 

«Про зняття з контролю договорів купівлі-продажу» 

 

 

         Згідно вимог ст.27 Закону України   «Про  приватизацію  державного  та  

комунального  майна», відповідно  наказу начальника управління економіки   

виконавчого    комітету   Коростенської  міської  ради  № 3 від 14.01.2021 р.  

відповідною комісією по перевірці виконання умов договорів купівлі-продажу 

приватизованих об’єктів комунальної власності Коростенської міської 

територіальної громади, що не зняті з контролю, проведено перевірку  

виконання  умов договорів купівлі-продажу  № 4867 від 05.11.2010 р. 

нежитлового приміщення колишнього штабу загальною площею 1630,7 кв.м. по 

вул. Сосновського,38-Б, № 5386 від 30.10.2019р. нежитлового вбудованого 

приміщення  загальною площею 28,5 кв.м. по вул. Білокоровицьке шосе,6, 

приміщення 140, № 6302 від 17.12.2019 р. нежитлової будівлі туалету 

загальною площею 20,6  кв.м. по вул. Грушевського,120-А, № 715 від 

19.02.2020 р. нежитлового приміщення, їдальні загальною площею 425,0  кв.м. 

по вул. Білокоровицьке шосе,8, № 1368 від 09.04.2020 р. продовольчого складу 

загальною площею 580,8  кв.м. по вул.Шатрищанській,61-Б, № 1518 від 

14.05.2020 р. нежитлової будівлі адміністративно-побутового корпусу 

загальною площею 159,7  кв.м. по вул.Шатрищанській,61-А, № 1751 від 

03.06.2020 р. нежитлової будівлі загальною площею 1739,7  кв.м. по 

вул.Шатрищанській,61-Д, № 1762 від 03.06.2020 р. овочесховища, нежитлової 

будівлі загальною площею 1363,9 кв.м по вул.Шатрищанській,61-В,№ 1840 від 

09.06.2020 р. нежитлової будівлі загальною площею 231,2 кв.м по вул. 

Каштановій,15-А, приміщення 1. 

       Всі умови договорів купівлі-продажу виконані покупцями в повному 

обсязі. Пропонується зняти вказані договори купівлі-продажу з контролю. 

Матеріальні витрати міського бюджету  відсутні.        

 
 

 

 

 

Начальник відділу комунальної власності                                       Г. Бабська 

Управління земельних відносин та                          

комунальної власності       
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                             Довідка 

до проекту рішення Коростенської міської ради 

(п’ята сесія VІІІ скликання) від 15.04.2021 р. 

«Про зняття з контролю договорів купівлі-продажу» 

 

Проект рішення розроблено : 

        відділом  комунальної  власності Управління земельних відносин та  

комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

 

Виконавець:   
        Бабська Ганна Сергіївна, начальник відділу комунальної власності 

управління земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради, тел. 96569 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій : 

      Ясинецький  Олександр Анатолійович, заступник міського голови. 

 

Запросити:    - 

 

Розсилка: 

- відділу   комунальної    власності  Управління  земельних 

відносин та  комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради.                                                

 

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

________________________________________________________________ 

Найменування посади       (ініціал імені, призвище)               (Підпис, дата) 

                          

 

Зауваження додаються



 

 


