
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

тридцять сьома сесія VІ скликання 
 

від 06.11.2014 р. №______  
  

Про внесення змін до рішень 
 

Розглянувши заяви громадян 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 п.6 рішення тридцять дев’ятої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання №24 від 25.03.2010 року “Про надання дозволу на 
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян”, в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції: 
         “Надати дозвіл громадянам Филоненку Василю Івановичу, Ковальчук 
Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,0524 га по вулиці Воровського, 41-А міста Коростеня 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд”. 
 

2. Внести зміни до п.19 рішення тринадцятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання №631 від 15.03.2012 року “Про надання громадянам 
дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу 
земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови”, в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції: 
         “Надати громадянину Голубу Олександру Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вулиці Крупської, 12-Ф міста Коростеня”. 
 



 
 3. Внести зміни до п.8 рішення чотирнадцятої сесії Коростенської 

міської ради VI-го скликання №678 від 24.04.2012 року “Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови, 
гаража”, в зв’язку з уточненням адреси та викласти його в наступній редакції: 
         “Надати громадянину Кузнєцову Юрію Васильовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці А.Дагірова, 4 
міста Коростеня”. 
 
 
Міський голова                                                                       В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                                       В. Ходаківський 
Перший заступник міського голови                                                                В. Вигівський 
Начальник Управління Держземагентства 
у Коростенському районі                                      Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                                      Т. Камінська    

       Начальник відділу архітектури,  
       містобудування та земельних ресурсів                                                           С. Тумаш 
 


