
  

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
тридцята третя сесія VІ скликання 

 
від  05.06.2014 р. №1510         

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. 
 

Розглянувши заяви фізичних та юридичних осіб 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, 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 гр. Андросовичу Сергію Миколайовичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0010 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Грушевського, 37 міста Коростеня. 
 

2. Надати ПАТ «ЕК«Житомиробленерго» дозвіл на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою площею 
0,0030 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії по вулиці Гоголя міста 
Коростеня. 
 

3. Надати гр. Шутенко Валентині Іванівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0015 га для будівництва індивідуального гаражу по вулиці 1-го Травня, 
в районі буд. № 35 міста Коростеня. 
 



4. Надати гр. Сябруку Валентину Васильовичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0036 га для будівництва індивідуального гаражу по вулиці 
Маяковського, 105-Г міста Коростеня. 
 
5. У зв’язку з продажем нежитлового приміщення по вулиці Червоноармійській, 
11 скасувати рішення двадцять другої сесії VI-го скликання Коростенської міської 
ради від 19.03.2013 року за №1044 «Про припинення права короткострокової 
оренди Підприємству Коопзаготпромторг Коростенської райспоживспілки та 
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на умовах оренди 
ФОП Шапорді П.І.» 
5.1 Надати дозвіл Слобожанюк Тетяні Михайлівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованими 
площами 0,05617 га та 0,2829 га цільового призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Червоноармійська, 11 міста Коростеня. 
 
6. У зв’язку з проведенням контрольних обмірів фактичного користування 
земельною ділянкою надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Ліповській Тетяні 
Іванівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди орієнтованою площею 0,0030 га цільового призначення – для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Сонячній, в районі 
будинку №2 міста Коростеня. 
 
7. У зв’язку з поділом часток нежитлового приміщення  надати дозвіл гр. 
Заставській Наталі Василівні 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 Кірова, 78 міста Коростеня. 
 
8. Надати дозвіл гр. Барановському Василю 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 (магазин) по вулиці Кірова, 3 
міста Коростеня. 
 
9. Надати гр. Барановському Василю Михайловичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0040 га для будівництва і обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Кірова, 3  міста Коростеня. 
 
10. Надати дозвіл гр. Пирьовій Світлані 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 вулиці К. 
Лібкнехта, 144-а міста Коростеня 
 
11. 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. 
 
 

12. 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 юридичного відділу                                                         Т. Камінська        
Головний архітектор міста                С.Тумаш                   


