
                                                                            
 
                                               РІШЕННЯ  

двадцять перша  сесія VІІ скликання 
 

від 05.04.2018 р. №          
                                                                                                                                                                                                                
Про надання згоди ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» 
на передачу в суборенду ПрАТ «Коростенський завод МДФ» частини 
орендованої земельної ділянки по вулиці Жовтнева, 11-Б міста 
Коростеня 
 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Українська холдингова лісопильна компанія» про передачу в суборенду 
Приватному акціонерному товариству «Коростенський завод МДФ» частини 
орендованої земельної ділянки по вулиці Жовтневій, 11-Б міста Коростеня, 
відповідно до статей 12, 93, 96 Земельного кодексу України, статті 8 Закону 
України «Про оренду землі», Закону України «Про землеустрій», керуючись 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Українська холдингова лісопильна компанія» на передачу в суборенду 
Приватному акціонерному товариству «Коростенський завод МДФ» частини 
орендованої земельної ділянки по вулиці Жовтневій, 11-Б міста Коростеня,  
кадастровий номер 1822386600:14:000:0026, площею 0,8217 га, для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

 

2. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська 
холдингова лісопильна компанія» та Приватне акціонерне товариство 
«Коростенський завод МДФ»: 

 

2.1. Укласти договір суборенди земельної ділянки та погодити його з 
Коростенською міською радою. 

2.2. Зареєструвати право суборенди земельної ділянки в порядку, 
визначеному чинним законодавством України.  
 
 
 



3. Зобов’язати Приватне акціонерне товариство «Коростенський завод 
МДФ»: 

3.1. Виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 
96 Земельного кодексу України. 

3.2. Забезпечувати збереження та вільний доступ до мереж міських 
інженерних комунікацій, що проходять по зазначеній території, для 
проведення ремонтних та профілактичних робіт. 

 

4. Умови договору суборенди земельної ділянки повинні обмежуватися 
умовами договору оренди земельної ділянки і не суперечити йому. 

 

5. Строк дії договору суборенди не перевищує строку, визначеного 
договором оренди землі від 05.10.2015 р. 

 

6. Договір суборенди земельної ділянки підлягає державній реєстрації. 
 

7. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська 
холдингова лісопильна компанія» надати копію договору суборенди до 
відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів виконавчого 
комітету Коростенської міської ради. 
 
Міський голова                                                      В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                               В.Вигівський 
Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                                   С.Тумаш 
Заступник начальника відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                                    О.Мельниченко 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради                                                      О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                                                Т.Камінська 
 


