
                                                                         
 

РІШЕННЯ 
тридцять третя сесія VІ скликання 

від 05.06.2013 р. №1507  
 
  Про припинення права короткострокової оренди ПВНЗ ТСОУ 
«Коростенський технічний коледж» та надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди гр. Яценку С.В. 

Розглянувши заяву клопотання Приватного вищого навчального 
закладу товариства сприяння обороні України «Коростенський технічний 
коледж» про припинення права користування земельною ділянкою та заяву 
Яценка Сергія Володимировича 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 Приватному вищому 
навчальному закладу товариства сприяння обороні України «Коростенський 
технічний коледж» на земельну ділянку площею 0,0178 га по вулиці 
Радянській, 14 міста Коростеня, яка була надана для будівництва і 
обслуговування будівель закладів освіти. 
1.1 Договір оренди землі від 23 вересня 2013 року, право на оренду якої 
зареєстроване 21.02.2014 року, номер запису 4799236 визнати таким, який 
втратив чинність. 
 

2. Надати дозвіл громадянину Яценку Сергію Володимировичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0178 га по вулиці Радянській, 14 міста Коростеня цільового 
призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
 

3. Рекомендувати громадянину Яценку Сергію Володимировичу замовити в 
землевпорядній організації, яка має право на виконання даного виду робіт, 



розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди. 
 
 

4. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 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 юридичного відділу                                                   Т. Камінська 
Головний архітектор міста          С.Тумаш 
 


