
                                                                            
 

РІШЕННЯ 
сорок перша сесія VІ скликання 

 
від 23.04.2015 р. №______ 
  

Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
 

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.4 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:   

“В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 08 
квітня 2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням другої сесії VI-го 
скликання Коростенської міської ради від 09 грудня 2010 року в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Шнайдер Наталії 
Олександрівні, цільове призначення - для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Корольова, 29 міста Коростеня”. 
 
 
 
 

2. Внести зміни до п.9 рішення тридцять восьмої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №1714 від 18.12.2014 року “Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність”, в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції: 



“Надати громадянці Вигівській Наталії Іванівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,0400 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Сакко і 
Ванцетті, 28-Б міста Коростеня”. 

 
 
3. Внести зміни до п.400 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 громадянину Ничипоренку Володимиру Івановичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці І.Тарнавського, 23 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд”. 
 
 
 
 

4. Внести зміни до п.3 рішення тридцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання №1376 від 28.01.2014 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 громадянину Шевченку Валентину 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 
вулиці  Д. Саченка, 90 міста Коростеня”. 
 
 
 
 

5. Внести зміни до п.12 рішення сорокової сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання №1822 від 12.03.2015 року “Про поновлення договорів 
оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення”, в зв’язку 
з уточненням та викласти його в наступній редакції: 

“Вище вказаним громадянам, фізичним особам-підприємцям та 
юридичним особам в місячний термін укласти та зареєструвати договори 
короткострокової оренди земельних ділянок, додаткові угоди до договорів 
оренди,  Коростенській міській раді забезпечити зберігання договору 
короткострокової оренди, Коростенській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській 
області проконтролювати своєчасне надходження орендної плати за 
використання вказаної вище земельної ділянки на рахунок місцевого 



бюджету у відповідності до Земельного кодексу України та Податкового 
кодексу України”. 
 
 
 

 6. Управлінню Держземагентства 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 


