
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
двадцять третя сесія VІ скликання 

 
 

від 25.04.2013 р. №1083 
 
  Про затвердження технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування 
земельною ділянкою  
 
 
 
 
 

Розглянувши технічні документації щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою, 
виготовлені ПП «Земельно-кадастрове бюро міста Коростень», керуючись 
статтями 12, 98, 99, 100, 101, 102 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. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0025 
га фізичній особі-підприємцю Гопанчуку Володимиру Петровичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування перукарні) по 
вулиці Грушевського, 31 міста Коростень. 
 

1.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0025 га фізичній особі-підприємцю Гопанчуку Володимиру Петровичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування перукарні) по 
вулиці Грушевського, 31  міста Коростень. 
 

1.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Гопанчуку Володимиру Петровичу земельну 



ділянку площею 0,0025 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування перукарні) по вулиці Грушевського, 31  міста Коростень. 

1.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Гопанчуком Володимирем Петровичем: 905,82 грн. 
(дев’ятсот п’ять гривень 82 копійки) в рік; 75,49 грн. (сімдесят п’ять гривень 
49 копійок) в місяць.  
 

 
2. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0132га 
фізичній особі-підприємцю Попову Вадиму Анатолійовичу для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування офісу та магазину) по вулиці 
Грушевського, 44 міста Коростень. 
 

2.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0132 га фізичній особі-підприємцю Попову Вадиму Анатолійовичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування офісу та 
магазину) по вулиці Грушевського, 44  міста Коростень. 
 

2.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Попову Вадиму Анатолійовичу земельну ділянку 
площею 0,0132 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування офісу та магазину) по вулиці Грушевського, 44  міста 
Коростень. 

2.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Поповим Вадимом Анатолійовичем: 4 782,78 грн. 
(чотири тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 78 копійок) в рік; 398,57 грн. 
(триста дев’яносто вісім гривень 57 копійок) в місяць.  
 
3. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0084га 
фізичній особі-підприємцю Степанюку Володимиру Олександровичу  для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування аптеки) по 
вулиці Грушевського, 20 міста Коростень. 
 

3.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0084 га фізичній особі-підприємцю Степанюку Володимиру 
Олександровичу для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування аптеки) по вулиці Грушевського, 20  міста Коростень. 
 

3.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Степанюку Володимиру Олександровичу  
земельну ділянку площею 0,0084 га для комерційного використання 
(розміщення та обслуговування аптеки) по вулиці Грушевського, 20  міста 
Коростень. 

3.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Степанюком Володимирем Олександровичем: 3 023,40 



грн. (три тисячі двадцять три гривні 40 копійок) в рік; 251,95 грн. (двісті 
п’ятдесят одна гривня 95 копійок) в місяць.  
 
4. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0815га 
фізичній особі-підприємцю Бондар Ганні Андріївні  для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування нежилого приміщення) по 
вулиці Ш.Алейхема, 13-А міста Коростень. 
 

4.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0815 га фізичній особі-підприємцю Бондар Ганні Андріївні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Ш.Алейхема, 13-А міста Коростень. 
 

4.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Бондар Ганні Андріївні  земельну ділянку 
площею 0,0815 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування нежилого приміщення) по вулиці Ш.Алейхема, 13-А міста 
Коростень. 

4.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Бондар Ганною Андріївною: 29 529,96 грн. (двадцять 
дев’ять тисяч п’ятсот двадцять дев’ять гривень 96 копійок) в рік; 2 460,83 
грн. (дві тисячі чотириста шістдесят гривень 83 копійки) в місяць.  
 
5. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0060га 
фізичній особі-підприємцю Андрієвській Надії Юріївні  для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину-кафетерію) по вулиці 
Грушевського, 64 міста Коростень. 
 

5.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0060 га фізичній особі-підприємцю Андрієвській Надії Юріївні  для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину-
кафетерію) по вулиці Грушевського, 64  міста Коростень. 
 

5.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Андрієвській Надії Юріївні  земельну ділянку 
площею 0,0060 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину-кафетерію) по вулиці Грушевського, 64  міста 
Коростень. 

5.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Андрієвською Надією Юріївною: 1 579,20 грн. (одна 
тисяча п’ятсот сімдесят дев’ять гривень 20 копійок) в рік; 131,60 грн. (сто 
тридцять одна гривня 60 копійок) в місяць.  
 



6. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0177 
га фізичній особі-підприємцю Батуріну Вячеславу Борисовичу, фізичній 
особі-підприємцю Семенюку Володимиру Валерійовичу для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці 
Грушевського, 46 міста Коростень. 
 

6.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0177 га фізичній особі-підприємцю Батуріну Вячеславу Борисовичу, 
фізичній особі-підприємцю Семенюку Володимиру Валерійовичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 46  міста Коростень. 
 

6.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Батуріну Вячеславу Борисовичу, фізичній особі-
підприємцю Семенюку Володимиру Валерійовичу  земельну ділянку площею 
0,0177 га для комерційного використання (розміщення та обслуговування 
магазину) по вулиці Грушевського, 46  міста Коростень. 

6.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Батуріним Вячеславом Борисовичем, фізичною 
особою-підприємцем Семенюком Володимирем Валерійовичем: 6 413,28 грн. 
(шість тисяч чотириста тринадцять гривень 28 копійок) в рік; 534,44 грн. 
(п’ятсот тридцять чотири гривні 44 копійки) в місяць.  
 
7. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0090 
га фізичній особі-підприємцю Бессарабову Андрію Михайловичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 44 міста Коростень. 
 

7.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0090 га фізичній особі-підприємцю Бессарабову Андрію Михайловичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 44  міста Коростень. 
 

7.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Бессарабову Андрію Михайловичу земельну 
ділянку площею 0,0090 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Грушевського, 44  міста Коростень. 

7.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Бессарабовим Андрієм Михайловичем: 3 261,00 грн. 
(три тисячі двісті шістдесят одна гривня 00 копійок) в рік; 271,75 грн. (двісті 
сімдесят одна гривня 75 копійок) в місяць.  
 
8. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0055 



га фізичній особі-підприємцю Негруц Ларисі Анатоліївні для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці 
Грушевського, 14/2 міста Коростень. 
 

8.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0055 га фізичній особі-підприємцю Негруц Ларисі Анатоліївні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 14/2  міста Коростень. 
 

8.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Негруц Ларисі Анатоліївні земельну ділянку 
площею 0,0055 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Грушевського, 14/2  міста Коростень. 

8.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Негруц Ларисою Анатоліївною: 1 992,84 грн. (одна  
тисяча дев’ятсот дев’яносто дві гривні 84 копійки) в рік; 166,07 грн. (сто 
шістдесят шість гривень 07 копійок) в місяць.  
 
9. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0057 
га фізичній особі-підприємцю Карловій Людмилі Євгеніївні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 25 міста Коростень. 
 

9.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0057 га фізичній особі-підприємцю Карловій Людмилі Євгеніївні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 25  міста Коростень. 
 

9.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Карловій Людмилі Євгеніївні земельну ділянку 
площею 0,0057 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Грушевського, 25  міста Коростень. 

9.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Карловою Людмилою Євгеніївною: 2 065,26 грн. (дві 
тисячі шістдесят п’ять гривень 26 копійок) в рік; 172,11 грн. (сто сімдесят дві 
гривні 11 копійок) в місяць.  
 
10. Погодити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0076 га фізичній особі-підприємцю Козак Олені Миколаївні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Грушевського, 44 міста Коростень. 
 

10.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0076 га фізичній особі-підприємцю Козак Олені Миколаївні для 



комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Грушевського, 44  міста Коростень. 
 

10.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Козак Олені Миколаївні земельну ділянку 
площею 0,0076 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування нежилого приміщення) по вулиці Грушевського, 44  міста 
Коростень. 

10.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Козак Оленою Миколаївною: 2 753,70 грн. (дві тисячі 
сімсот п’ятдесят три гривні 70 копійок) в рік; 229,48 грн. (двісті двадцять 
дев’ять гривень 48 копійок) в місяць.  
 
11. Погодити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками 
загальною площею 0,0080 га громадянину Сушкевичу Юрію Олександровичу 
для комерційного використання (реконструкції автозупинки з торгівельним 
павільйоном): 

площею 0,0040 га по вулиці Сосновського, в районі будинку № 25; 
площею 0,0040 га по вулиці Кірова, 91-В міста Коростеня. 

 

11.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками 
загальною площею 0,0080 га громадянину Сушкевичу Юрію Олександровичу 
для комерційного використання (реконструкції автозупинки з торгівельним 
павільйоном): 

площею 0,0040 га по вулиці Сосновського, в районі будинку № 25; 
площею 0,0040 га по вулиці Кірова, 91-В міста Коростеня. 

 

11.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
громадянину Сушкевичу Юрію Олександровичу земельні ділянки загальною 
площею 0,0080 га для комерційного використання (реконструкції 
автозупинки з торгівельним павільйоном): 

площею 0,0040 га по вулиці Сосновського, в районі будинку № 25; 
площею 0,0040 га по вулиці Кірова, 91-В міста Коростеня. 

11.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування 
громадянином Сушкевичем Юрієм Олександровичем:  

площею 0,0040 га по вулиці Сосновського, в районі будинку № 25 – 
1 138,50 грн. (одна тисяча сто тридцять вісім гривень 50 копійок) в рік,  94,88 
грн. (дев’яносто чотири гривні 88 копійок) в місяць; 

площею 0,0040 га по вулиці Кірова, 91-В міста Коростеня – 969,54 грн. 
(дев’ятсот шістдесят дев’ять гривень 54 копійки) в рік, 80,80 грн. (вісімдесят 
гривень 80 копійок) в місяць. 

 
12. Погодити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0100 га фізичній особі-підприємцю Двойнос Ірині Петрівні для 



комерційного використання (розміщення та обслуговування аптеки) по 
вулиці Кірова, 51 міста Коростень. 
 

12.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0100 га фізичній особі-підприємцю Двойнос Ірині Петрівні для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування аптеки) по 
вулиці Кірова, 51 міста Коростень. 
 

12.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Двойнос Ірині Петрівні земельну ділянку 
площею 0,0100 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування аптеки) по вулиці Кірова, 51 міста Коростень. 

12.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Двойнос Іриною Петрівною: 3 185,70 грн. (три тисячі 
сто вісімдесят п’ять гривень 70 копійок) в рік; 265,48 грн. (двісті шістдесят 
п’ять гривень 48 копійок) в місяць.  
 
13. Погодити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0267 га громадянину Ревенку Денису Павловичу для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування нежилого приміщення) по 
вулиці Доватора, 2 міста Коростень. 
 

13.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0267 га громадянину Ревенку Денису Павловичу для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування нежилого приміщення) по 
вулиці Доватора, 2 міста Коростень. 
 

13.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
громадянину Ревенку Денису Павловичу земельну ділянку площею 0,0267 га 
для комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Доватора, 2 міста Коростень. 

13.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування 
громадянином Ревенком Денисом Павловичем: 4 407,72 грн. (чотири тисячі 
чотириста сім гривень 72 копійки) в рік; 367,31 грн. (триста шістдесят сім 
гривень 31 копійка) в місяць.  
 
14. Погодити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0066 га фізичній особі-підприємцю Чечету Віталію Ярославовичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Сосновського, 2 міста Коростень. 
 

14.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0066 га фізичній особі-підприємцю Чечету Віталію Ярославовичу для 



комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Сосновського, 2 міста Коростень. 
 

14.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Чечету Віталію Ярославовичу земельну ділянку 
площею 0,0066 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Сосновського, 2 міста Коростень. 

14.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Чечетом Віталієм Ярославовичем: 2391,36 грн. (дві 
тисячі триста дев’яносто одна гривня 36 копійок) в рік; 199,28 грн. (сто 
дев’яносто дев’ять гривень 28 копійок) в місяць.  
 
15. Погодити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0052 га фізичній особі-підприємцю Міловідову Артему Вікторовичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Київській, 9 міста Коростень. 
 

15.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0052 га фізичній особі-підприємцю Міловідову Артему Вікторовичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування нежилого 
приміщення) по вулиці Київській, 9 міста Коростень. 
 

15.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Міловідову Артему Вікторовичу земельну 
ділянку площею 0,0052 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування нежилого приміщення) по вулиці Київській, 9 міста 
Коростень. 

15.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Міловідовим Артемом Вікторовичем: 1073,46 грн. 
(одна тисяча сімдесят три гривні 46 копійок) в рік; 89,46 грн. (вісімдесят 
дев’ять гривень 46 копійок) в місяць.  
 
16. Погодити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0219 га Приватному підприємству «Істок-2007» для комерційного 
використання по вулиці 1-го Травня, 4 міста Коростень. 
 

16.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0219 га Приватному підприємству «Істок-2007» для комерційного 
використання по вулиці 1-го Травня, 4 міста Коростень. 
 

16.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
Приватному підприємству «Істок-2007» земельну ділянку площею 0,0219 га 
для комерційного використання по вулиці 1-го Травня, 4 міста Коростень. 

16.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування Приватним 
підприємством «Істок-2007»: 6 233,40 грн. (шість тисяч двісті тридцять три 



гривні 40 копійок) в рік; 519,45 грн. (п’ятсот дев’ятнадцять гривень 45 
копійок) в місяць.  
 
17. Погодити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0113 га Товариству з обмеженою відповідальністю «Сахара» для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 19 міста Коростень. 
 

17.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0113 га Товариству з обмеженою відповідальністю «Сахара» для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 19 міста Коростень. 
 

17.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Сахара» земельну ділянку 
площею 0,0113 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Грушевського, 19 міста Коростень. 

17.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Сахара»: 4 094,34 грн. (чотири тисячі 
дев’яносто чотири гривні 34 копійки) в рік; 341,20 грн. (триста сорок одна 
гривня 20 копійок) в місяць.  
 
18. Втановити, що договір на сервітутне землекористування є 
правовстановлюючим документом на землю і підлягає реєстрації. 
 

19.  Термін дії договору сервітутного землекористування, передбачений цим 
рішенням, встановлюється з дня його реєстрації. 
20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності та з 
питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 
 
 
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                       


