
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
двадцять п’ята сесія VІ скликання 

 
 

від 28.08.2013 р. №1182 
 
  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 0,0132 
га фізичній особі-підприємцю Попову Вадиму Анатолійовичу цільового 
призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(розміщення та обслуговування офісу та магазину) по вулиці Грушевського, 
44 міста Коростень. 
 

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

1.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Попову Вадиму Анатолійовичу  земельну ділянку 



площею 0,0132 га цільового призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (розміщення та обслуговування офісу та 
магазину) по вулиці Грушевського, 44 міста Коростень. 

1.3. 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.  
 

 
2. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0176 
га фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу цільового 
призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (розміщення та обслуговування нежитлового 
приміщення)  по вулиці Гастелло, 28-А міста Коростень. 
 

2.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0176 га фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу 
цільового призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (розміщення та обслуговування нежитлового 
приміщення)  по вулиці Гастелло, 28-А міста Коростень. 
 

2.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу земельну ділянку 
площею 0,0176 га цільового призначення – для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови (розміщення та 
обслуговування нежитлового приміщення)  по вулиці Гастелло, 28-А міста 
Коростень. 

2.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Шагою Анатолієм Миколайовичем: 2 764,56 грн. (дві 
тисячі сімсот шістдесят чотири гривні 56 копійок) в рік; 230,38 грн. (двісті 
тридцять гривень 38 копійок) в місяць.  
 
3. Погодити технічну документацію щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 0,0034 
га фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу цільового 
призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (розміщення та обслуговування нежитлового 
приміщення)  по вулиці Гастелло, 28-А міста Коростень. 
 

3.1. Затвердити технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою площею 
0,0034 га фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу 
цільового призначення – для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (розміщення та обслуговування нежитлового 
приміщення)  по вулиці Гастелло, 28-А міста Коростень. 
 



3.2. Передати  в сервітутне землекористування строком на 3 (три) роки 
фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу земельну ділянку 
площею 0,0034 га цільового призначення – для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови (розміщення та 
обслуговування нежитлового приміщення)  по вулиці Гастелло, 28-А міста 
Коростень. 

3.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Шагою Анатолієм Миколайовичем: 534, 06 грн. 
(п’ятсот тридцять чотири гривні 06 копійок) в рік; 44,50 грн. (сорок чотири 
гривні 50 копійок) в місяць.  
 
4. Втановити, що договір на сервітутне землекористування є 
правовстановлюючим документом на землю і підлягає реєстрації. 
 

5.  Термін дії договору сервітутного землекористування, передбачений цим 
рішенням, встановлюється з дня його реєстрації. 
6. 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                       


