
                                                                            
 
                                               РІШЕННЯ  

сорокова сесія VІ скликання 
 

від 12.03.2015 р. №          
                                                                                                                                                                                                                
         Про припинення права оренди та сервітутного користування на 
земельні ділянки                                  
 

Розглянувши клопотання юридичних осіб та заяви громадян про 
припинення права оренди та сервітутного землекористування земельною 
ділянкою за добровільною відмовою, відповідно до Постанови Верховної 
Ради України №503-Х-ІІ 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 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. За добровільною відмовою припинити право оренди громадянці Данюк 
Галині Іванівні на земельну ділянку площею 0,0772 га по провулку 
Вокзальному, 3 міста Коростеня, яка була надана для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(кадастровий номер 1810700000:02:039:0225). 
1.1. Договір оренди землі реєстраційний №24 від 23.12.2014 року визнати 
таким, що втратив чинність. 
 

2. За добровільною відмовою припинити право оренди громадянці 
Пархацькій Надії Аркадіївні на земельну ділянку площею 0,0733 га по 1-му 
провулку Нєкрасова, 6 міста Коростеня, яка була надана для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(кадастровий номер 1810700000:01:026:0395). 
2.1. Договір оренди землі реєстраційний №9 від 06.02.2015 року визнати 
таким, що втратив чинність. 
 

3. За добровільною відмовою припинити право оренди фізичній особі-
підприємцю Жолдаку Віктору Миколайовичу на земельну ділянку площею 
0,0232 га по вулиці 1 Травня, 43-Б міста Коростеня, яка була надана для 
будівництва і обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 
1810700000:01:005:0128). 



3.1. Договір оренди землі реєстраційний №25 від 26.12.2014 року визнати 
таким, що втратив чинність. 
 

4. За добровільною відмовою припинити право оренди Поліському 
сільському споживчому товариству на земельну ділянку площею 0,1255 га по 
вулиці Селезньова, 80-Б міста Коростеня, яка була надана для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину),  кадастровий номер 
1810700000:02:030:0109. 
4.1. Договір оренди землі реєстраційний №1381 від 13.09.2012 року визнати 
таким, що втратив чинність. 
 

5. За добровільною відмовою припинити право оренди Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Автосвіт ЛТД» на земельну ділянку площею 
0,3605 га по вулиці Базарна площа, 2-А  міста Коростеня, яка була надана для 
розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства (кадастровий номер 1810700000:02:002:0473). 
5.1. Договір оренди землі реєстраційний №1362 від 10.09.2012 року визнати 
таким, що втратив чинність. 
 

6. Начальнику Управління Держземагентства у Коростенському районі 
внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 

 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Перший заступник міського голови                                            В.Вигівський 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська  
Начальник відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів                      С.Тумаш                           


