
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

тридцять третя сесія VІ скликання 
 

від 06.05.2014 р. №1519    

   Про внесення змін до рішень 
 
 

Розглянувши заяви фізичних та клопотання юридичних осіб, щодо внесення 
змін до рішень, керуючись статтями 12, 39, 40, 93, 124, 125, 116, 118, 125, 126 
Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «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», 
затвердженому рішенням шістнадцятої сесії VІ скликання №769 від 21.06.2012 
року, Коростенська міська рада 
 

 

ВИРІШИЛА:   
 

1. Внести зміни до додатку №5 рішення виконкому Чигирівської сільської ради за 
№30 від 16.09.1995 року, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній 
редакції. 

                                                 Список                                                 Додаток № 1 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
 

Лазаренко Василь Петрович  вул. І. Кузьмінського, 22                        0,1000 га 
 

Список                                                 Додаток № 2 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки  

для ведення садівництва  
 

Лазаренко Василь Петрович  вул. І. Кузьмінського                                      0,0500 га 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Внести зміни до п.7 рішення виконкому Коростенської міської ради за №113 від 
24.04.1997 року, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції. 

                                                 Список                                                 Додаток № 1 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  
 

Жигало Ольга Олександрівна   вул. Свердлова, 77               0,1000 га 
 

 
 



3. Внести зміни до п.13 рішення тридцять шостої сесії Коростенської міської ради 
V-го скликання від 17.12.2009 року «Про надання громадянам  дозволу на збір 
матеріалів попереднього погодження земельних ділянок для будівництва житлових 
будинків, господарських приміщень та споруд, гаражів.» в зв’язку з уточненням 
адреси і зміною законодавства та  викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Власюку Ігорю Володимировичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. В. Нечипоренка, 1 міста 
Коростеня. 
 
4. Внести зміни до п.10 рішення двадцять сьомої сесії Коростенської міської ради 
V-го скликання від 14.11.2013 року №1277 «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» в зв’язку з уточненням та  викласти його в наступній редакції.   
       Надати фізичній особі-підприємцю Артемчуку Сергію Васильовичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди орієнтованою площею 0,0148 га цільового призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Кірова, 98-Б міста Коростеня. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                            В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                                                        В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                                                                В. Вигівський 
Начальник юридичного відділу                                                                                        Т. Камінська    
Головний архітектор міста                    С.Тумаш                         


