
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

            тридцять дев’ята сесія VI скликання 
 

     від 22.01.2015 р. №1758 
 

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  

 
Розглянувши клопотання юридичних осіб та заяви громадян  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) на умовах 
оренди, розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
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 від 
21.06.2012 року, Коростенська міська рада 

ВИРІШИЛА : 
1. Надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Державний 

ощадний банк України» на виготовлення технічної документації щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування 
орієнтовною площею 0,0084 га цільового призначення для будівництва та 
обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по вулиці 
В.Сосновського, 50 міста Коростеня. 

 

2. Надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Державний 
ощадний банк України» на виготовлення технічної документації щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування 



орієнтовною площею 0,0078 га цільового призначення для будівництва та 
обслуговування будівель кредитно-фінансових установ по вулиці Кірова, 74 
міста Коростеня. 

 

3. Надати дозвіл громадянці Васьківській Інні Анатоліївні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування орієнтовною площею 0,0050 га 
цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(аптека) по вулиці Кірова, 66  міста Коростеня. 
 

4. Надати дозвіл громадянину Волківському Миколі Івановичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0600 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вулиці Мануїльського, 12 міста 
Коростеня. 

 

5. Надати дозвіл громадянину Чубатенку Василю Івановичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,0633 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вулиці Н.Курченко, 15 міста Коростеня. 
 

6. Надати дозвіл громадянці Андрієнко Людмилі Миколаївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди орієнтованою 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по 1-му провулку Свердлова, 2/46 міста 
Коростеня. 

 

7. Надати дозвіл громадянці Шевчук Світлані Василівні на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
орієнтованою площею 0,0025 га для будівництва індивідуальних гаражів 
(розміщення та обслуговування тимчасового гаражу) по вулиці І.Франка, в 
районі будинку №4-А міста Коростеня. 
 

8. Остаточну площу встановити геодезичним способом при розробці 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди  
та при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди. 
 

9. Рекомендувати громадянам замовити в ліцензованій землевпорядній 
організації, яка має право на виконання даного виду робіт, розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди. 

 



10. Відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 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 


