
                                                                         
 

РІШЕННЯ 
тринадцята  сесія VI скликання 

від 15.03.2012 р. № 633 
 

  Про припинення права короткострокової оренди Коростенському 
виробничо-торгівельно-заготівельному підприємству та надання дозволу 
на розробку технічної документації із землеустрою по встановленню 
зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду ТОВ 
«Олтест» 
 

Розглянувши договір купівлі-продажу нежитлових будівель №622 від 
16.02.2012 року та клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Олтест» про надання земельної ділянки в короткострокову оренду, 
відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-Х-II від 18.12.90 
року Про земельну реформу», керуючись статтями 12, 93, 124, п. «а» ст. 141 
Земельного кодексу України, статтею 21 Закону України “Про оренду землі”, 
ст. 19 Закону України «Про землеустрій» від 22.05.2003 року № 858-IV від 22 
травня 2003 року, ст 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 01.07.2004 року № 1952-IV, ст. 
14, 22 Закону України «Про плату за землю» від 03.07.1992 року № 2535-ХІІ, 
статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Положенням “Про оренду землі та розміри орендної плати за використання 
земельних ділянок у місті Коростені”, затвердженому рішенням сесії 
Коростенської міської ради від 14.05.2002 року, Коростенська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити право короткострокової оренди Коростенському виробничо-
торгівельно-заготівельному підприємству на земельну ділянку площею 
0,2203 га по вулиці Шевченко, 2/7 міста Коростеня, яка була надана для 
розміщення складів оптової торгівлі. 
1.1 Договір оренди земельної ділянки реєстраційний № 040821000008 від 
05.02.2008 року та договір про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки реєстраційний № 040921000065 від 27.10.2009 року визнати такими, 
які втратили чинність. 
 

2. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Олтест» на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду строком на 3 (три) роки площею 0,2203 вулиці 



Шевченка, 2/7 міста Коростеня, для комерційного використання (розміщення 
та обслуговування нежитлових приміщень). 
 

3. Рекомендувати Товариству з обмеженою відповідальністю «Олтест» 
замовити в землевпорядній організації, яка має право на виконання даного 
виду робіт, розробку технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду. 
 

4. Відділу Держкомзему у м. Коростені Житомирської області (Вигівській Р. 
П.) розроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду подати для затвердження на розгляд сесії 
Коростенської міської ради. 
 
 

 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 

 

Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В. Вигівський 
Начальник Відділу Держкомзему 
у м. Коростені Житомирської області         Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська 
Головний архітектор міста          С.Тумаш 
 


