
                                                                         
 

РІШЕННЯ 
тридцять п’ята сесія VІ скликання 

 
від 28.08.2014 р. №1590        

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Волківському В.А.  
 

 Розглянувши проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельних ділянок, відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-
Х-II від 18.12.90 р. “Про земельну реформу”, постанови Кабінету Міністрів 
України № 677 від 26.05.2004 року “Про затвердження Порядку розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”, керуючись 
статтями 12, 21, 118, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, п.5 ст. 16 
Закону України “Про Державний земельний кадастр”, статтею 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 
 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни  цільового призначення 
земельної ділянки (кадастровий номер - 1810700000:01:041:0229) площею 
0,0143 га (цільового призначення: “для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд”) по вулиці Жовтнева, 53 
міста Коростеня права власності громадянина Волківського Валерія 
Адамовича на зміну цільового призначення, а саме: “для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі” по вулиці Жовтнева, 53 міста Коростеня.  
 
1.2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0143 га                    
(цільового призначення: “ для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд”) по вулиці Жовтнева, 53 міста 
Коростеня права власності громадянина Волківського Валерія Адамовича на 
зміну цільового призначення  “для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі”.  
 
1.3. Затвердити нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки:                 
17 896,28 грн. (Сімнадцять тисяч вісімсот дев’яносто шість грн. 28 коп.). 
 
1.4. Встановити розмір плати за використання громадянином Волківським 
Валерієм Адамовичем вказаної земельної ділянки у відповідності до 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 



 
1.5. Коростенській об’єднаній державній податковій інспекції 
проконтролювати своєчасне надходження плати за використання вище 
вказаної земельної ділянки на рахунок місцевого бюджету у відповідності до 
Податкового та Земельного кодексів України. 
 
 
 
 

Міський голова                                                           В. Москаленко 
 

 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Перший 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 

 


