
                                                                         
 

РІШЕННЯ 
тридцять друга сесія VІ скликання 

від 17.04.2014 р. №1463  
 
  Про припинення права короткострокової оренди ФОП Савекіну 
Ю. Ю. та надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди ФОП Пастернаку В. В. 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Савекіна Юрія 
Юрійовича про припинення права користування земельною ділянкою та 
заяву ФОП Пастернака Валерія Вацлавовича про надання земельної ділянки 
в короткострокову оренду, керуючись статтями 12, 93, 124, п. «е» ст. 141 
Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням «Про порядок встановлення 
розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки які перебувають у 
державній і комунальній власності та надання земельних ділянок у 
сервітутне землекористування в місті Коростені Житомирської області», 
затвердженого рішенням шістнадцятої сесії Коростенської міської ради VІ-го 
скликання від 21.06.2012 року, Коростенська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити право короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Савекіну Юрію Юрійовичу на земельну ділянку площею 0,0010 га по вулиці 
Корольова, в районі будинку №7 міста Коростеня, яка була надана для 
будівництва  та обслуговування будівель торгівлі (кіоск). 
1.1 Договір оренди землі реєстраційний № 691 від 28 лютого 2014 року 
визнати таким, який втратив чинність. 
 

2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Пастернаку Валерію 
Вацлавовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди орієнтованою площею 0,0010  га по вулиці 
Корольова, в районі будинку №7 міста Коростеня для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі. 
 

3. Рекомендувати фізичній особі-підприємцю Пастернаку Валерію 
Вацлавовичу замовити в землевпорядній організації, яка має право на 
виконання даного виду робіт, розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди. 
 
 



4. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі Житомирської 
області (Вигівській Р. П.) розроблений проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди подати для затвердження на розгляд 
сесії Коростенської міської ради. 
 
 

 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 

 

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


