
                                                                        
 

РІШЕННЯ 
            тридцять дев’ята сесія VI скликання 

 
     від 22.01.2015 р. №1774 

Про надання дозволу Відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на складання проекту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у постійне користування  

Розглянувши клопотання Відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради про надання в постійне користування земельних 
ділянок, відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-Х-ІІ від 
18.12.90 року «Про земельну реформу», керуючись статтями 12, 92, 123, 125, 
126 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 
ради дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти, а саме: 

- Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ степенів №5 Житомирської 
області по вулиці Островського, 2 міста Коростеня; 

- Коростенській загальноосвітній школі І-ІІІ степенів №8 Житомирської 
області по вулиці Залізнична, 23 міста Коростеня; 

-   Коростенській вечірній (змінній) школі ІІ-ІІІ ступенів Житомирської 
області по вулиці Чапаєва, 2 міста Коростеня; 

- Коростенській дитячо-юнацькій спортивній школі по вулиці Горького, 8 
міста Коростеня; 

-    дошкільному навчальному закладу №1 по вулиці Горького, 14 міста 
Коростеня;  

-   дошкільному навчальному закладу №3 по вулиці Піонерська, 21 міста 
Коростеня; 

-  дошкільному навчальному закладу №5 по вулиці Зв’язківців, 13 міста 
Коростеня; 

-    дошкільному навчальному закладу №9 по вулиці Кірова, 76 міста 
Коростеня; 



-   дошкільному навчальному закладу по вулиці №10 по вулиці К.Маркса, 
71 міста Коростеня; 

-    дошкільному навчальному закладу №14 по вулиці Доватора, 10 міста 
Коростеня; 

 -     дошкільному навчальному закладу №15 по провулку Музейному, 3 
міста Коростеня; 

-     дошкільному навчальному закладу №16 по вулиці Кірова, 87 міста 
Коростеня; 

-    дошкільному навчальному закладу №19 по вулиці Кривоноса, 1 міста 
Коростеня; 

-    дошкільному навчальному закладу №20 по вулиці Кірова, 84-А міста 
Коростеня; 

-      дошкільному навчальному закладу №21 по вулиці Кірова, 60 міста 
Коростеня; 

-     дошкільному навчальному закладу №22  по вулиці Сонячна, 12 міста 
Коростеня. 

2. Остаточну площу встановити геодезичним способом при розробці 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 
користування. 

3. Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
розроблені проекти землеустрою щодо відведення вказаних земельних 
ділянок в постійне користування погодити з територіальним органом 
центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної 
політики у сфері земельних відносин та органом містобудування та 
архітектури. 

4. Погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постійне користування Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської 
міської ради подати на затвердження до 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 


