
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
двадцять п’ята сесія VІ скликання 

від 28.08.2013 р. №1199    
 

Про припинення права користування на земельні ділянки             
 
 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Коростенський індустріальний парк», ФОП Скрипника Валерія Григоровича, гр. 
Ткачова Михайла Володимировича про припинення права користування земельними 
ділянками за добровільною відмовою та договір купівлі-продажу нежилого 
приміщення, відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-Х-II від 
18.12.90 року «Про земельну реформу», керуючись п. а) ст. 141 Земельного кодексу 
України, статтею 28 Закону України “Про оренду землі”, статтею 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 
1. За добровільною відмовою припинити право короткострокової оренди Товариству 
з обмеженою відповідальністю «Коростенський індустріальний парк»на земельну 
ділянку площею 159,7300 га по вулиці Жовтневій, 11-Б міста Коростеня, яка була 
надана для підприємств іншої промисловості. 
1.1. Договір оренди реєстраційний номер 181070004000006 від 20.04.2011 року 
визнати таким, що втратив чинність. 
 
2. За добровільною відмовою припинити право сервітутного землекористування 
фізичній особі-підприємцю Скрипнику Валерію Григоровичу на земельну ділянку 
площею 0,0370 га по вулиці Маяковського, 107 міста Коростеня, яка була надана для 
комерційного використання. 
2.1. Договір сервітутного землекористування реєстраційний номер 02 від 17.04.2012 
року визнати таким, що втратив чинність. 
 
3. За добровільною відмовою припинити право короткострокової оренди Ткачову 
Михайлу Володимировичу на земельну ділянку площею 0,1623 га по вулиці 
І.Оснадчука, 38 міста Коростеня, яка була надана для комерційного використання. 
3.1. Договір оренди реєстраційний номер 04102100023 від 07.09.2010 року визнати 
таким, що втратив чинність. 
 

 
4. Земельні ділянки: площею 159,7300 га по вулиці Жовтневій, 11-Б, площею 0,0370 
га по вулиці Маяковського, 107, площею 0,1623 га по вулиці І.Оснадчука, 38  
зарахувати до земель не наданих у власність або постійне користування 
Коростенської міської ради (рядок 96 Ф.6-зем). 
 

 
 



 
 
 
5. Начальнику Управління Держземагентсва у Коростенському районі внести 
відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 

 
Міський голова                                                                           В.Москаленко  
 
Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В. Вигівський 
Начальник Управління Держземагентства 
у Коростенському районі          Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська 
Головний архітектор міста          С. Тумаш 


