
 

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
двадцять друга сесія VІ скликання 

 
 

від  19.03.2013 р. №1052         
   

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками, розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди 

 
 

Розглянувши заяви фізичних та клопотання юридичних осіб про 
надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою 
щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування земельними ділянками, розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на умовах оренди, керуючись статтями 12, 93, 98-102, 124 
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 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 Бессарабову Андрію 
Михайловичу 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, 44 міста Коростеня. 
 

2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Міловідову Артему Вікторовичу 
на виготовлення технічної документації щодо складання документів про 



надання права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Київській, 9 міста Коростеня. 
 
3. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Козак Олені Миколаївні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Грушевського, 44 міста Коростеня. 
 

4. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Карловій Людмилі Євгеніївні 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, 25 міста Коростеня. 
 

5. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Бондар Ганні Андріївні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Шолом-Алейхема, 13-а міста Коростеня. 
 

6. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Андрієвській Надії Юріївні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину-
кафетерію) по вулиці Грушевського, 64 міста Коростеня. 
 

7. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Степанюку Володимиру 
Олександровичу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки для комерційного використання (розміщення та обслуговування 
аптеки) по вулиці Грушевського, 20 міста Коростеня. 
 

8. Надати дозвіл громадянці Негруц Ларисі Анатоліївні 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, 14/2 міста Коростеня. 
 

9. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу 
на виготовлення технічної документації щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельної ділянки 
орієнтованою площею 0,0169 га строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання по вулиці Гастелло, 28-А міста Коростеня. 
 

10. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу 
на виготовлення технічної документації щодо складання документів про 



надання права сервітутного землекористування земельної ділянки 
орієнтованою площею 0,0009 га строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання по вулиці Гастелло, 28-А міста Коростеня. 
 
11. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Гопанчуку Володимиру 
Петровичу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки для комерційного використання по вулиці Грушевського, 31 міста 
Коростеня. 
 

12. Надати дозвіл Приватному підприємству «Істок-2007» на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання по вулиці 1-го Травня, 4 міста Коростеня. 
 

13. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Чечету Віталію Ярославовичу 
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 Сосновського, 2 міста Коростеня. 
 

14. Надати дозвіл громадянину Сушкевичу Юрію Олександровичу на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (реконструкції автозупинки з торгівельним 
павільйоном) по вулиці Сосновського, в районі будинку № 25 міста 
Коростеня. 
 

15. Надати дозвіл громадянину Сушкевичу Юрію Олександровичу на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (реконструкції автозупинки з торгівельним 
павільйоном) по вулиці Кірова, 91-В міста Коростеня. 
 

16. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Батуріну Вячеславу 
Борисовичу, фізичній особі-підприємцю Семенюку Володимиру 
Валерійовичу 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, 46 міста Коростеня. 
 

17. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Пашинській Людмилі 
Федорівні на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки для комерційного використання (розміщення та обслуговування 
стоматкабінету) по вулиці Табукашвілі, 27 міста Коростеня. 
 



18. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Сахара» 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, 19 міста Коростеня. 
 
19. Надати дозвіл громадянину Краснову Олександру Юрійовичу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди для розміщення та 
обслуговування тимчасового гаражу по вулиці Кооперативній, в районі 
будинку № 1 міста Коростеня. 
 
20. Надати дозвіл Приватному вищому навчальному закладу товариства 
сприяння обороні України «Коростенський технічний коледж» на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва та 
обслуговування закладів освіти: 

по вулиці Кірова, 25 міста Коростеня; 
по вулиці Жовтневій, 74 міста Коростеня; 
по вулиці Сосновського, 38-А міста Коростеня; 
по вулиці К.Маркса, 118-А міста Коростеня; 
по вулиці Радянській, 14 міста Коростеня. 
 

21. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-інвест» 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва 
та обслуговування закладів торгівлі по вулиці Красіна, 2 міста Коростеня. 
 
22. Надати дозвіл громадянці Прокопенко Тетяні Миколаївні на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди для розміщення та 
обслуговування тимчасового гаражу по вулиці Шолом-Алейхема, 11-А міста 
Коростеня. 
 
23. Надати дозвіл громадянці Орищенко Валентині Миколаївні на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вулиці Добролюбова, 19 міста Коростеня. 
 

24. Остаточну площу встановити геодезичним способом при виготовленні 
технічних документацій із землеустрою щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками та при 
розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди. 
 



25. Рекомендувати громадянам та юридичним особам замовити в 
землевпорядній організації, яка має право на виконання даного виду робіт, 
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування земельними 
ділянками та розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди. 
 
 

26. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській 
Р.П.) виготовлену технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками та 
розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди 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                   


