
                                                                        
 

РІШЕННЯ 
            тридцять восьма сесія VI скликання 

 
     від 18.12.2014 р. №_____ 
 

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 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 земельної ділянки, 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 становлення 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 

ВИРІШИЛА : 
1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Шнайдер Жанні Михайлівні 

на виготовлення технічної документації щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування орієнтовною площею 0,0137 га 
строком на 3 (три) роки цільового призначення для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування по вулиці 
Шолом-Алейхема, 10/2 міста Коростеня. 

 

2. Надати дозвіл громадянину Аношку Олександру Вікторовичу на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування орієнтовною площею 0,0139 га  
строком на 3 (три) роки цільового призначення для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування по вулиці 
Шолом-Алейхема, 10/2 міста Коростеня. 

 



3. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Воробей Тетяні 
Володимирівні на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування орієнтовною 
площею 0,0088 га строком на 3 (три) роки цільового призначення для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (аптека) по вулиці І.Франка, 7 
міста Коростеня. 

 

4. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Кулику Геннадію 
Васильовичу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування орієнтовною 
площею 0,0045 га строком на 3 (три) роки цільового призначення для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (стоматологічний кабінет) по 
вулиці Табукашвілі, 26-А міста Коростеня. 

 

5. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Ліповській Тетяні Іванівні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди орієнтовною площею 0,0018 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Сонячній, в районі будинку №2  міста Коростеня. 

 

6. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Туровцю Олександру 
Павловичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди орієнтовною площею 0,0006 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (торгівельний кіоск) в районі Привокзальної 
площі міста Коростеня. 

 

7. Надати дозвіл громадянину Мішурі Євгенію Валентиновичу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди орієнтовною площею 0,0013 га для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі (автозупинка) по вулиці Грушевського, 74-Г  міста 
Коростеня. 
 

8. Надати дозвіл громадянці Ткачовій Ніні Павлівні на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
орієнтованою площею 0,0018 га для будівництва індивідуальних гаражів 
(розміщення та обслуговування тимчасового гаражу) по вулиці 1-го Травня, в 
районі будинку №35 міста Коростеня. 

 

9. Надати дозвіл громадянам Сластніковій Оксані Миколаївні, Сластніковій 
Наталії Миколаївні на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди орієнтовною площею 0,0010 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (добудова 
балкона)  по вулиці В.Сосновського, 25-Б, кв.6  міста Коростеня. 
 

10. Надати дозвіл громадянці Калач Лілії Володимирівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 
0,0403 га для індивідуального садівництва в товаристві колективного саду 
«Залізничник – 2» міста Коростеня. 

 

11. Надати дозвіл громадянці Остапець Ганні Миколаївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 



0,0629 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вулиці Набережній, 43 міста Коростеня. 

 

12. Надати дозвіл громадянину Беху Роману Миколайовичу на 
виготовлення 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 житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вулиці Лермонтова, 39 міста Коростеня. 
 

13. Остаточну площу встановити геодезичним способом при розробці 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди  
та при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди. 
 

14. Рекомендувати громадянам замовити в ліцензованій землевпорядній 
організації, яка має право на виконання даного виду робіт, розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди. 

 

15. Відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
виготовлену 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 
Перший заступник міського голови                                                               В.Вигівський  
Начальник юридичного відділу                                                                      Т.Камінська 
Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                                 С.Тумаш 


