
                                                                            
 

РІШЕННЯ 
сорокова сесія VІ скликання 

 
від 12.03.2015 р. №______ 
  

Про внесення змін до рішень 
 

Розглянувши заяви громадян, фізичних осіб-підприємців 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 п.55 рішення тридцять шостої сесії Коростенської 

міської ради V-го скликання №62 від 17.12.2009 року “Про надання дозволу 
на виготовлення технічної документації 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 Гринчуку Анатолію Миколайовичу, Гринчук 
Марії Олександрівні, Гринчуку Олегу Анатолійовичу, Гринчук Тетяні 
Анатоліївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,0672 га по 2-му провулку К.Маркса, 22 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд”. 
 

2. Внести зміни до п.3.2 рішення тридцять восьмої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1723 від 18.12.2014 року “Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції:   
       “Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Сичевською Галиною Олександрівною та фізичною особою-
підприємцем Клинецькою Лідією Петрівною вказаної земельної ділянки: 



 4 894,02 грн. (чотири тисячі вісімсот дев’яносто чотири гривні  02 копійки) в 
рік; 407,84 грн. (чотириста сім гривень 84 копійок) в місяць”. 
 

3. Внести зміни до п.7 рішення тридцять восьмої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №1724 від 18.12.2014 року “Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва”, в зв’язку з 
уточненням адреси та викласти його в наступній редакції: 

   “Надати громадянину Ходаківському Миколі Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для індивідуального 
садівництва по вулиці 1 Травня міста Коростеня”. 

 

4. Внести зміни до п.2 рішення тридцять третьої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №1512 від 05.06.2014 року “Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів, садівництва”, в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції: 

   “Надати громадянці Юрічук Марії Володимирівні 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 провулку 
Чолівському, 13 міста Коростеня”. 

 

5. Внести зміни до п.14.2 рішення тридцять третьої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №1515 від 05.06.2014 року “Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції: 

   “Встановити розмір орендної плати за використання ТОВ «Елізіум 
пласт» вказаної земельної ділянки: 41 464,79 (сорок одна тисяча чотириста 
шістдесят чотири гривні 79 копійок) в рік; 3 455,40 (три тисячі чотириста 
п’ятдесят п’ять гривень 40 копійок) в місяць”. 
 

6. Внести зміни до п.1.2 рішення тридцять п’ятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №1606 від 28.08.2014 року “Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції: 

   “Встановити розмір орендної плати за використання ТОВ «Елізіум 
пласт» вказаної земельної ділянки: 97 797,53 (дев’яносто сім тисяч сімсот 
дев’яносто сім гривень 53 копійки) в рік; 8 149,79 (вісім тисяч сто сорок 
дев’ять гривень 79 копійок) в місяць”. 

 

7. Внести зміни до п.6 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 адреси та викласти його в наступній редакції: 

   “Надати громадянину Вигівському Роману Миколайовичу 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 
провулку Чолівському, 16 міста Коростеня”. 

 

8. Внести зміни до п.11 рішення тридцять п’ятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №1589 від 28.08.2014 року “Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва”, в зв’язку з 
уточненням та викласти його в наступній редакції: 

   “Надати громадянину Федоренку Анатолію Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0300 га для індивідуального 
садівництва в обслуговуючому кооперативі садового товариства «Садко» 
міста Коростеня”. 
 

 9. Управлінню Держземагенства у Коростенському районі внести 
відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
 

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 


