
 

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
двадцять дев’ята сесія VІ скликання 

 
від  26.12.2013 р. № 1331 
     

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

Розглянувши клопотання юридичних та фізичних осіб,  керуючись 
статтями 12, 791, 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 гр. Ніколайчук Тетяні Миколаївні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 
2,9000 га на умовах оренди для рибогосподарських потреб по вулиці 
В.Сосновського, 43-К міста Коростеня. 
1.1Зобов’язати гр.Ніколайчук Тетяну Миколаївну замовити розроблення 
паспорта водного об’єкта, що знаходиться на земельній ділянці орієнтованою 
площею 2,9000 га по вулиці В.Сосновського,43-К міста Коростеня. 
 
2. Надати дозвіл гр. Балабанову Стефану Костянтиновичу, гр. Гончаруку 
Алєксандру на розробку проекту землеустрою щодо відведенн  я земельної 
ділянки орієнтованою площею 0,0023 га на умовах оренди для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Красіна, 29-Г міста Коростеня. 
 
3. Скасувати рішення чотирнадцятої сесії VI-го скликання Коростенської 
міської ради від 24.04.2012 року №697 «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду ПАТ «Коростенський кар’єр» у зв’язку зі зміною 
законодавства. Державний акт на право постійного користування земельною 
ділянкою серії ІІ-ЖТ №002554 від 15.01.1997 року виданого ВАТ 
«Коростенський кар’єр» визнати таким, що втратив чинність. 
3.1 Надати дозвіл ПАТ «Коростенський кар’єр» на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 
86,5023 га на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних, 



підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами по вулиці Сосновського, 67 міста Коростеня. 
 

4. Остаточну площу земельних ділянок встановити геодезичним способом 
при розробці проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 
умовах оренди. 
 
3. 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                   


