
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

            сорок восьма сесія VI скликання 
 

     від 20.10.2015 р. №_____ 
 

Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на умовах оренди  

 
Розглянувши заяви фізичних осіб-підприємців та громадян про надання 

дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок, 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 
№769 від 21.06.2012 року, «Порядком оформлення права користування 
земельною ділянкою для прибудови до вбудованих приміщень, балконів, 
лоджій в багатоквартирних житлових будинках» затвердженого рішенням 
тридцять дев’ятої сесії Коростенської міської ради VІ-го скликання №1746 від 
22.01.2015 року, Коростенська міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл громадянину Матвієнку Миколі Дем’яновичу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 
оренди орієнтовною площею 0,0070 га для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови по вулиці Маяковського, 12 міста 
Коростеня. 

 

2. Надати дозвіл громадянці Лешко Світлані Миколаївні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
орієнтовною площею 0,0018 га для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови (добудова балкона) по вулиці В.Сосновського, 
25, кв. 17 міста Коростеня. 

 

3. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Калініній Наталі 
Миколаївні, громадянину Карпюку Юрію Анатолійовичу на розробку проекту 



землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
орієнтовною площею 0,1200 га для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови по вулиці Ольгинській, 4 міста Коростеня. 
 

4. Остаточну площу встановити геодезичним способом при розробці 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди. 
 

5. Рекомендувати громадянам замовити в ліцензованій землевпорядній 
організації, яка має право на виконання даного виду робіт, розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди. 

 

6. Відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів 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 


