
 

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
двадцять п’ята сесія VІ скликання 

 
від  28.08.2013 р. № 1197 
     

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на умовах оренди  
 

Розглянувши заяву ФОП Хланя Віталія Андрійовича, ФОП 
Гераймовича Сергія Володимировича, МПП «Мета», гр. Ніколаєнко Світлани 
Степанівни, гр. Степанюк Любові Миколаївни 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 ФОП Хланю Віталію Андрійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для 
будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення по вул. 
Шатрищанській, 19-В міста Коростеня. 
 

2. Надати дозвіл ФОП Гераймовичу Сергію Володимировичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Кірова, 8-Б міста 
Коростеня. 
 

3. Надати дозвіл Малому приватному підприємству «Мета» на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Красіна, 3 біля 
кафе «Вегас» міста Коростеня. 
 
4. Надати дозвіл гр. Ніколаєнко Світлані Степанівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для 
будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Станція Коростень 
Житомирський, 1-А міста Коростеня. 
 
5. Надати дозвіл гр. Степанюк Любові Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для 



будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вул. Красіна, 27-А міста 
Коростеня. 
 
6. Надати дозвіл гр. Каленику Опанасу Євгенійовичу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди для 
будівництва індивідуального гаражу по провулку Табукашвілі, в районі 
будинку №12 міста Коростеня. 
 
 

7. Остаточну площу земельних ділянок встановити геодезичним способом 
при розробці проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 
умовах оренди. 
 

8. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській Р.П.) 
розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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                   


