
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

тридцять четверта сесія VІ скликання 
 

від 03.07.2014 р. №1544    

   Про внесення змін до рішень 
 
 

Розглянувши заяви фізичних 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.10 рішення двадцять сьомої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1277 від 14.11.2013 року “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”, в зв’язку з уточненням та викласти його в 
наступній редакції:   
       “Надати ФОП Артемчуку Сергію Васильовичу дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтовною 
площею 0,0148  га по вулиці Кірова, 98-Б міста Коростеня для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі(розміщення та обслуговування магазину)”. 
 

2.  Внести зміни до п.8 рішення двадцять сьомої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1279 від 14.11.2013 року “Про надання громадянам 
дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу 
земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів”, в зв’язку з 
уточненням адреси та викласти його в наступній редакції:   
       “Надати громадянину Ніколайчуку Володимиру Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу 
по вул. К.Маркса, 61-М міста Коростеня”. 
 



 
 
 
 
3. Внести зміни до п.16 рішення тридцять другої сесії Коростенської міської 

ради VI-го скликання № 1459 від 17.04.2014 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”, в 
зв’язку з уточненням адреси та викласти його в наступній редакції: 
         “Надати громадянину Дем’янчуку Миколі Анатолійовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтовною площею 0,0027 га для будівництва індивідуального гаражу по вул. 
В.Сосновського, 44-Д міста Коростеня”. 
 

4.  Внести зміни до п.3 рішення двадцять сьомої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1279 від 14.11.2013 року “Про надання громадянам 
дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу 
земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів” в зв’язку з 
уточненням адреси та викласти його в наступній редакції:   
       “Надати громадянину Туровському Сергію Валентиновичу 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 І.Оснадчука, 17 міста 
Коростеня”. 
 

5. Внести зміни до п.37 рішення тридцять п’ятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 42 від 05.11.2009 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 Примаку Михайлу Сергійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0300 га по вулиці 
Ж.Кудакова, 22, кв.2  міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд”. 
 

6. Внести зміни до п.2 рішення двадцять дев`ятої   сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1355 від 26.12.2013 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 адреси та викласти його в наступній редакції: 

  “Надати громадянці Дрозд Аллі 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 вул. Ватутіна, 27-А міста Коростеня”. 
 

7. Скасувати п.10 рішення двадцять сьомої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1276 від 14.11.2013 року “Про внесення змін до рішень”. 

7.2. Внести зміни до п.3 рішення двадцять четвертої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1129 від 06.06.2013 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 Галицькому Володимиру Йосиповичу 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, 5 
міста Коростеня”. 
 

8. Скасувати п.11 рішення двадцять сьомої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1276 від 14.11.2013 року “Про внесення змін до рішень”. 

8.2. Внести зміни до п.4 рішення двадцять четвертої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1129 від 06.06.2013 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 громадянці Закусило Ользі Олексіївні 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, 3 міста 
Коростеня”. 
 

9. Внести зміни до п.7 рішення тридцять третьої  сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1510 від 05.06.2014 року “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”, в зв’язку з уточненням та викласти його в 
наступній редакції: 
  “Надати громадянці Заставській Наталії Василівні дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди орієнтовною 
площею 0,0300  га по вулиці Кірова, 78 міста Коростеня для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі”. 
   “Надати дозвіл громадянці Заставській Наталії Василівні на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування орієнтовною площею 0,0080 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі (магазин) по вулиці Кірова, 78 міста Коростеня”. 



   
   9.1. Договір сервітутного землекористування від 06 квітня 2012 року земельної 
ділянки по вул.Кірова, 78 міста Коростеня, площею 0,0612 га, укладений між 
Коростенською міською радою та громадянкою Заставською Наталією Василівною 
втрачає чинність з моменту підписання нових договорів оренди та сервітутного 
землекористування між Коростенською міською радою та громадянкою 
Заставською Наталією Василівною по вул.Кірова, 78 міста Коростеня. 
 
 
 
 
Міський голова                                                                       В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                                     В. Ходаківський 
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 


