
Пояснювальна записка 
до проєкту рішення Коростенської міської ради (десята сесія VІІІ 
скликання) від 28.10.2021 р. «Про внесення змін до рішення Коростенської  
міської  ради  (восьма  сесія  VІІІ  скликання) № 427 від 19.08.2021 р.» 

 
 

Відповідно до рішення Коростенської міської ради (1 сесія VIII 
скликання) № 19 від 10.12.2020 р., згідно з рішенням виконавчого комітету 
Коростенської міської ради № 318 від 19.05.2021 р. затверджено акт приймання 
–передачі у комунальну власність Коростенської міської територіальної 
громади  нежитлових будівель та споруд за адресою : вул. Сергія Кемського, 
69, м. Коростень, Житомирська область. Разом з актом  був переданий витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності № 248437955 від 16.03.2021р, де майно зареєстроване за 
Ушомирською сільською радою Коростенського району Житомирської області. 
Відповідно  до  даного витягу підготовлено  рішення Коростенської міської 
ради (восьма сесія VІІІ скликання) №427 від 19.08.2021р. 

При проведенні перереєстрації права власності за Коростенською 
міською територіальною громадою державними реєстраторами приведено у 
відповідність до технічної документації та внесено до реєстру речових прав на 
нерухоме майно крім  будівлі загальною площею 3883,9  кв.м складові  частини 
нерухомого майна: гараж  загальною площею 171,6 кв.м, приміщення 
загальною площею 15,7 кв.м., що відображено у витягу з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 
2313395018223 від 10.09.2021 р.зареєстрованому за Коростенською міською 
територіальною громадою.       

Даним проєктом рішення пропонується виправити неточність та 
продовжити процедуру приватизації.  
 
 
Начальник відділу комунальної власності                         Ганна БАБСЬКА 
управління земельних відносин та                          
комунальної власності       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      
Довідка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (десята сесія VІІІ 
скликання) від 28.10.2021 р. «Про внесення змін до рішення Коростенської  
міської  ради  (восьма  сесія  VІІІ  скликання) № 427 від 19.08.2021 р.» 

 
 
Проєкт рішення розроблено: відділом комунальної власності управління 
земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 
 
Виконавець: Дурницька Лариса Миколаївна, головний спеціаліст відділу 
комунальної власності управління земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради, тел.5-06-30 
 
Доповідає на сесії:  
Ясинецький  Олександр Анатолійович, заступник міського голови 
 
Доповідає на засіданнях постійних комісій:  
Ясинецький  Олександр Анатолійович, заступник міського голови 
 
Запросити:    - 
 
Розсилка: 

- відділ комунальної  власності управління  земельних  відносин та  
комунальної власності виконавчого комітету Коростенської 
міської  ради;                                                

- відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської  ради.  
 

 
ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 
 


