
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
тридцять перша сесія VІ скликання 

від 13.03.2014 р. №1421   

 Про затвердження проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в постійне користування Коростенській міській раді.  

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
в постійне користування Коростенській міській раді виготовлений ПП 
«Земельно-кадастрове бюро м. Коростеня», керуючись статтями 12, 92, 93, 
124 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
Законом України «Про Державний земельний кадастр», статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
поділ території загально площею 1,7535 га на 13 ділянок для надання в 
постійне користування Коростенській міській раді для будівництва і 
обслуговування будівель закладів комунального обслуговування: 
 - кадастровий номер 1810700000:01:016:0214 на земельну ділянку площею 
0,0680 га  по вулиці Шатрищанській, 6-н міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0207 на земельну ділянку 0,0061 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-б міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0215 на земельну ділянку 0,1110 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-о міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0208 на земельну ділянку 0,2524 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-г міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0216 на земельну ділянку 0,3020 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-д міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0209 на земельну ділянку 0,0597 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-е міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0210 на земельну ділянку 0,1157 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-є міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0211 на земельну ділянку 0,0247 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-ж міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0212 на земельну ділянку 0,4305 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-з міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0213 на земельну ділянку 0,1672 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-і міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0217 на земельну ділянку 0,0588 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-к міста Коростеня; 



- кадастровий номер 1810700000:01:016:0218 на земельну ділянку 0,1000 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-л міста Коростеня; 
- кадастровий номер 1810700000:01:016:0219 на земельну ділянку 0,0574 га 
по вулиці Шатрищанській, 6-м міста Коростеня. 
 
2. Посвідчити Коростенській міській раді право постійного користування 
земельними ділянками загальною площею 1,7535 по місту Коростень для для 
будівництва і обслуговування будівель закладів комунального 
обслуговування.  
 

3.  Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській 
Р.П.) внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
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    

 


