
  

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
тридцята друга сесія VІ скликання 

 
від  17.04.2014 р. №1457         

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, 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 
земельних ділянок в оренду та постійне користування, 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 фізичній особі-підприємцю Войтюку Володимиру Сергійовичу 
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 Мельника, 4 міста Коростеня. 
 

2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Баранівському Валентину 
Вікторовичу на виготовлення технічної документації щодо складання документів 
про надання права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки 
цільового призначення для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови (офіс) по вулиці Грушевського, 20 міста Коростеня. 
 
3. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Струпинській   Юлії Вікторівні 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 (офіс-магазин) 
по вулиці Грушевського, 41 міста Коростеня. 
 

4. Надати дозвіл гр. Петруку Анатолію Володимировичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,0600 для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Грушевського, 185 міста Коростеня. 
 

5. Надати дозвіл гр. Беху Миколі Васильовичу на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на умовах оренди орієнтованою площею 0,0800 для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Тельмана, 33 міста 
Коростеня 
 
6. Надати дозвіл гр. Малик Наталі Григорівні 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, 54 міста 
Коростеня 
 
7. Надати дозвіл гр. Анацькій Марині Георгіївні 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 
Садова, 13 міста Коростеня 
 

8. Надати дозвіл гр. Шидловській Надії 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 О. 
Кошового, 21-б міста Коростеня 
 

9. Надати дозвіл гр. Ваховській Валентині Василівні 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 1-му 
провулку О. Кошового, 9 міста Коростеня 
 

10. Надати дозвіл гр. Машталір Вікторії Миколаївні 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 І. 
Кузьмінського, 63 міста Коростеня 
 

11. Надати дозвіл гр. Вербицькій Надії Миколаївні 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 
Жовтнева, 174-а міста Коростеня 
 



12. Надати дозвіл гр. Шуму Володимиру Георгійовичу 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 
Волкова, 13 міста Коростеня 
 

13. Надати дозвіл гр. Сингаївському Олександру Івановичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,0700 га для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Гагаріна, 41 міста Коростеня 
 

14. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Кулику Геннадію Ва сильовичу 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 
Табукашвілі, 26-А міста Коростеня. 
 

15. Надати гр. Беху Роману Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,1400 га для інших потреб промисловості по вулиці Корольова, 19 міста 
Коростеня. 
 

16. Надати гр. Пікі Андрію Андрійовичу дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою площею 
0,0033 га для будівництва індивідуального гаражу по вулиці Грушевського, 60-а 
міста Коростеня. 
 

17. Надати гр. Бєловій Тетяні Федорівні дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою площею 
0,0010 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Грушевського, 32 міста Коростеня. 
 

18. Надати гр. Гарбарчуку Миколі Володимировичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
1-го Травня, 70-а міста Коростеня. 
 

19. Надати гр. Паламарчуку Сергію Володимировичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0026 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Шолом-Алейхема, 10-Б міста Коростеня. 
 

20. Надати дозвіл Житомирській дирекції Українського державного підприємства 
поштового зв’язку «Укрпошта» на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в постійне користування для розміщення та 
експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку орієнтованими 
площами: 
- 0,0217 га  по вулиці Жовтнева, 49 міста Коростеня; 
- 0,0500 га по вулиці Воровського, 69 міста Коростеня; 
- 0,0587 га по вулиці Вокзальна, 3 міста Коростеня; 
- 0,0290 га по вулиці Табукашвілі, 20 міста Коростеня; 



- 0,1656 га по вулиці Табукашвілі, 22 міста Коростеня; 
- 0,0038 га по вулиці Кірова, 8 міста Коростеня; 
- 0,0165 га по вулиці Сосновського, 2-А міста Коростеня; 
- 0,0450 га по вулиці Грушевського, 9-А міста Коростеня. 
 

21. Надати Публічному акціонерному товариству «Коростенський хлібзавод» 
дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди орієнтованою площею 0,0200 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Київській, в районі будинку №11 
міста Коростеня. 
21.1. Договір оренди реєстраційний номер 671 від 12.11.2013 року визнати таким, 
що втратив чинність. 
 

22. Надати дозвіл гр. Карбовському Олександру Хомичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,0500 га для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Т. 
Кралі, 28 міста Коростеня 
 

23. Надати дозвіл гр. Петренко Інні Володимирівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,0900 га для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Тургенєва, 30 міста Коростеня 
 
24. Надати дозвіл Комерційному виробничо-торговому підприємству 
«Коростеньхарч» на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в постійне 
користування орієнтованою площею 0,0816 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Шатрищанській, 57 міста Коростеня. 
 
25. Надати фізичній особі-підприємцю Клевайчук Людмилі Володимирівні дозвіл 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди орієнтованою площею 0,0400 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Кірова, 38-а міста Коростеня. 
 
26. Надати Зіневичу Олександру Олеговичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0471 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Кірова, 19 міста Коростеня. 
 
27. Надати дозвіл Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 
користування для будівництва та обслуговувння будівель закладів освіти, а саме: 

Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 по вул. 1 Травня, 2; 
Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 по вул. 

Древлянській, 20; 
Коростенському міському ліцею Житомирської області по вул. 

Р.Люксембург, 12; 



Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 7 по вул. Крупської, 
1; 

Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 по вул. Кірова, 62; 
Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10 по вул. Мельника, 

9; 
навчально-виховному комплексу «Школа-гімназія» № 12 м. Коростеня 

Житомирської області по вул. Київська, 4; 
центру розвитку дитини № 17 міста Коростеня Житомирської області по вул. 

Київська, 25; 
центру розвитку дитини № 18 міста Коростеня по вул. Мануільського, 1; 
дошкільному навчальному закладу №2 міста Коростеня по вул. Франка, 13; 
дошкільному навчальному закладу №6 міста Коростеня по вул. К.Маркса, 42; 
дошкільному навчальному закладу №7 міста Коростеня по вул. Кірова, 20; 
дошкільному навчальному закладу №8 міста Коростеня по вул. 

Кооперативна, 4; 
дошкільному навчальному закладу №11 міста Коростеня по вул. 

Ш.Малейхема, 9; 
дошкільному навчальному закладу №12 міста Коростеня по вул. 

Грушевського, 68-а. 
 
 
28. 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. 
 
 

29. 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                   


