
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

двадцята сесія VІ скликання 
від 25.12.2012 р. №981    

              Про внесення змін до рішень 
 

Розглянувши заяви фізичних та клопотання юридичних осіб, щодо внесення 
змін до рішень, керуючись статтями 12, 39, 40, 93, 124, 125, 116, 118, 125, 126 
Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положення «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», затвердженому 
рішенням шістнадцятої сесії VІ скликання №769 від 21.06.2012 року, 
Коростенська міська рада 
 

ВИРІШИЛА:   
 

1. Внести зміни до п.7 рішення вісімнадцятої сесії Коростенської міської ради VI-
го скликання № 879 від 18.10.2012 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок 
у власність для індивідуальної житлової забудови» в зв’язку з уточненням адреси 
та викласти його в наступній редакції.   
7.Надати громадянці Васьківській Інні Анатоліївні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по пров. 
Сосновського, 42-Ж міста Коростеня. 
2. Внести зміни до п. 19 рішення дев’ятнадцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 937 від 23.11.2012 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів 
що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян» в зв’язку з 
уточненням та виклати його в наступній редакції. 
19. Надати дозвіл гр. Матяш Ірині Анатоліївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Гагаріна, 
51 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
 

3. Внести зміни до п.1 рішення чотирнадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 678 від 24.04.2012 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок 
у власність для індивідуальної житлової забудови» в зв’язку з уточненням адреси 
та викласти його в наступній редакції.   
7. Надати громадянину Виговському Михайлу Володимировичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель та споруд по  вулиці Проектна, № 4, 
ділянка № 3-А міста Коростеня. 
 

4. Внести зміни до п. 9 рішення вісімнадцятої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 875 від 18.10.2012 року «Про внесення змін до рішень» в зв’язку з 
уточненням площі земельної ділянки та викласти його внаступній редакції. 
  1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо складання документів 
по проведенню інвентаризації земельної ділянки площею 0,0151 га по вул. 
Табукашвілі, 14-Б та передачу в  короткострокову оренду строком на 3 (три) роки 
ТОВ «Смак» для комерційного використання. 
 

   2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по проведенню інвентаризації земельної ділянки площею 0,0151 га по 
вул. Табукашвілі, 14-Б та передачу в  короткострокову оренду строком на 3 (три) 
роки ТОВ «Смак» для комерційного використання. 
 

   3. Передати  в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки ТОВ «Смак» 
земельну ділянку для комерційного використання площею 0,0151 га по вул. 
Табукашвілі, 14-Б. 

 

   4. Встановити розмір орендної плати за використання ТОВ «Смак» вказаної 
земельної ділянки для комерційного використання – 2 643,12 (дві тисячі шістсот 
сорок три гривні 12 копійок) в рік: 220,26 грн. (двісті двадцять гривень 26 
копійок) в місяць; 
 

     5. ТОВ «Смак» в місячний термін укласти договори короткострокової оренди 
вказаної земельної ділянки, начальнику Управління Держземагентства у 
Коростенському районі (Вигівській Р. П.) забезпечити зберігання та реєстрацію 
договору короткострокової оренди, начальнику Коростенської об’єднаної 
державної податкової інспекції Каленському В. П. проконтролювати своєчасне 
надходження орендної плати за використання вказаної земельної ділянки на 
рахунок місцевого бюджету у відповідності до Земельного кодексу України та 
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.98 року за № 2073 «Про 
затвердження «Порядку державної реєстрації договорів оренди». 
 

5. Внести зміни до п. 34 додатку №1 рішення виконкому Коростенської міської 
ради від 19.04.1995 року № 99 в зв’язку з проведенням інвентаризації фактичного 
користування земельною ділянкою та викласти його в наступній редакції.             

Додаток № 1           
Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

 будівель і споруд. 
   Прізвище, ім’я, по батькові  Адреса ділянки    Площа 
Кутишенко Олександр Миколайович          вул. К.Маркса, 19-А                0,0862 га    
 
 
 

6. Внести зміни до пункту 30 рішення виконкому Коростенської міської ради від 
25.11.1993 року № 318 в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній 
редакції.   

           
 
 



     Додаток № 1           
 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
 будівель і споруд. 

   Прізвище, ім’я, по батькові  Адреса ділянки    Площа 
 

Мельник Олена Максимівна          пров. Калініна, 49                0,0335 га                
 
6.  Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській Р.П.) 
внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 

 
 

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


