
 

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
двадцята сесія VІ скликання 

від  25.12.2012 р. №982 
    
   

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів по встановленню зовнішніх 
меж земельної ділянки в короткострокову  оренду, надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
короткострокову  оренду та технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування 
земельною ділянкою. 

 
 

Розглянувши заяви фізичних та клопотання юридичних осіб про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів по встановленню зовнішніх меж земельної 
ділянки в короткострокову оренду, надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в короткострокову оренду 
та технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельною ділянкою, керуючись статтями 
12, 93, 98-102, 124 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 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Лінькову Володимиру 
Олексійовичу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки для комерційного використання (розміщення та обслуговування 
магазину) по вулиці Грушевського, 29 міста Коростеня. 
 
2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Пашинській Наталії Петрівні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 



комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Щорса, 2 міста Коростеня. 
 
3. Припинити право постійного користування землею та надати дозвіл гр. 
Морозу Віктору Миколайовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів по встановленню зовнішніх меж 
земельної ділянки в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання по вулиці І.Франка, 16/10 міста Коростеня. 
 
4. Надати дозвіл гр. Хладеку Дмитру Володимировичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду 
строком на 3 (три) роки для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування оглядового майданчика) по вулиці Жовтневій в районі АЗС 
«Астрал» міста Коростеня, яка була виділена ТОВ «Астрал». 
 
5. Надати дозвіл гр. Сидоренку Юрію Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання (реконструкції існуючої автобусної зупинку з будівництвом 
павільйону) по вулиці Південна, 12-В міста Коростеня. 
 
6. Надати дозвіл гр. Сергієнку Павлу Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання (реконструкції існуючої автобусної зупинку з будівництвом 
павільйону) по вулиці 1-го Травня, 70-А міста Коростеня. 
 
7. Надати дозвіл Коростенському бюро подорожей та екскурсій на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування офісу) по вулиці 
Грушевського, 31 міста Коростеня. 
 
8. Надати дозвіл Малому підприємтсву «Стандарт» на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці Б.Шосе, 
27-А міста Коростеня. 
 
9. Надати дозвіл Малому підприємтсву «Стандарт» на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці Гастелло, 
16 міста Коростеня. 
 
10. Надати дозвіл Малому підприємтсву «Стандарт» на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для комерційного 



використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці 
Зв’язківців, 13 міста Коростеня. 
 
11. Надати дозвіл громадянці Дідківській Світлані Миколаївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду строком на 1 (один) рік для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Толстого, 20 міста Коростеня. 
 
12. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт 
Люкс» на виготовлення технічної документації щодо складання документів 
про надання права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки 
для комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину № 
14) по вулиці Грушевського, 14/2 міста Коростеня. 
 
13. Остаточну площу встановити геодезичним способом при розробці 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду, 
розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
короткострокову оренду та розробці технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування земельною 
ділянкою. 
 
14. Рекомендувати громадянам та юридичним особам 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, 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
короткострокову оренду та розробку технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування земельною 
ділянкою. 
 
 
 

15. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській 
Р.П.) розроблену технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою подати 
для затвердження на розгляд сесії Коростенської міської ради. 
 

 
 
 
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                   


