
  

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
двадцять дев’ята сесія VІ скликання 

 
від  26.12.2013 р. №1338          
   

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), розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки на умовах оренди та у постійне  
користування 
 

Розглянувши заяви фізичних 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, розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 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 гр. Гетьман Тетяні Іванівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,1000 для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці Пролісковій, 74 міста Коростеня. 
 

2. Надати дозвіл гр. Стужук Ганні Трохимівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,1000 для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці Нєкрасова, 5 міста Коростеня. 
 



3. Надати дозвіл гр. Літвінову Володимиру Степановичу, гр. Баранцевій 
Ларисі Миколаївні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди орієнтованою площею 0,0500 для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Яневича, 15 
міста Коростеня. 
 

4. Надати дозвіл гр. Лазаренко Галині Євгеніївні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,1000 для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці Чапаєва, 39 міста Коростеня. 
 
5. Надати гр. Чіпі Петру Якимовичу дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою площею 
0,0900 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вулиці Жовтневій, 41-а міста Коростеня. 
 

6. Надати дозвіл гр. Вороніній Світлані Володимирівні, гр. Мошківській 
Надії Василівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки орієнтованою площею 0,0025 га на умовах оренди строком на 3 (три) 
роки для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна 
площа, 3 міста Коростеня. 
 

7. Надати дозвіл гр. Хмелюк Ларисі Михайлівні на виготовлення технічної 
документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування строком на 3 (три) роки цільового призначення для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазин) по вулиці 
Грушевського, 30 міста Коростеня 
 

8. Надати дозвіл гр. Скиданчук Ларисі Іванівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Д. Саченка, 27 
міста Коростеня. 
 

9. Надати дозвіл гр. Боровковій Тетяні Василівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва індивідуальних 
гаражів по вулиці Гастелло, гараж №27 міста Коростеня. 
 
10. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Вільчинській Анжелі 
Миколаївні на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки цільового призначення для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 46 міста Коростеня. 
 
 
 



 
11.  Скасувати п. 7-7.2 рішення двадцять шостої сесії VI-го скликання 
Коростенської міської ради від 10.10.2013 року №1230 «Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення» 
11.1 Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Пилипенку Василю 
Дмитровичу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки цільового призначення для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (магазин) по вулиці Базарна площа, 11 міста Коростеня. 
 
12.  Скасувати п. 4-4.3 рішення двадцять четвертої сесії VI-го скликання 
Коростенської міської ради від 06.06.2013 року №1133 «Про затвердження 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельною ділянкою» у зв’язкі зі зміною 
власника нежитлового приміщення. 
12.1 Надати дозвіл гр. Івчуку Миколі Івановичу на виготовлення технічної 
документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування строком на 3 (три) роки цільового призначення для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазин) по вулиці 
Грушевського, 31 міста Коростеня. 
 
13. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Папіровому Андрію 
Михайловичу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки цільового призначення для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Кірова, 78 міста Коростеня. 
 
14. Надати дозвіл Приватному підприємству «Істок-2007» на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки цільового 
призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (магазин) 
по 2-му провулку К.Маркса, 5 міста Коростеня 
 
15. Надати дозвіл гр. Болсунівській Наталії Миколаївні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Космонавтів, 106 
міста Коростеня. 
 
16. Надати дозвіл гр. Недашківській Павліні Мусіївні, гр. Беху Степану 
Мойсійовичу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по 1-му провулку Нєкрасова, 3-а міста Коростеня. 
 
 



17. Надати дозвіл Коростенській міській раді на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування 
для будівництва і обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування орієнтованими площами: 
- 0,0037 га  по вулиці Шатрищанській, 6-н міста Коростеня; 
- 0,0607 га по вулиці Шатрищанській, 6-б міста Коростеня; 
- 0,0055 га по вулиці Шатрищанській, 6-о міста Коростеня; 
- 0,0506 га по вулиці Шатрищанській, 6-г міста Коростеня; 
- 0,0496 га по вулиці Шатрищанській, 6-д міста Коростеня; 
- 0,0020 га по вулиці Шатрищанській, 6-е міста Коростеня; 
- 0,0039 га по вулиці Шатрищанській, 6-є міста Коростеня; 
- 0,0009 га по вулиці Шатрищанській, 6-ж міста Коростеня; 
- 0,0673 га по вулиці Шатрищанській, 6-з міста Коростеня; 
- 0,0493 га по вулиці Шатрищанській, 6-і міста Коростеня; 
- 0,0165 га по вулиці Шатрищанській, 6-к міста Коростеня; 
- 0,0138 га по вулиці Шатрищанській, 6-л міста Коростеня; 
- 0,0113 га по вулиці Шатрищанській, 6-м міста Коростеня. 
 
18. 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. 
 
19. Рекомендувати громадянам 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, розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) та розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  на умовах оренди. 
 
 

20. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській 
Р.П.) виготовлену технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками, 
технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) та розроблені проекти землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок 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                   


