
                                                                         
 

 
РІШЕННЯ 

сорок перша сесія VІ скликання 
 
від 23.04.2015 р. №1882        

 
Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки гр. Ярмолюку Р.В. 
 

 Розглянувши проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки, керуючись статтями 12, 21, 118, 123, 124, 125, 126,               
п. в) ст. 1861  Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки (кадастровий номер - 1810700000:02:002:0426) площею 
0,0320 га (цільового призначення: “для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд”) по вулиці Щорса, 3 
міста Коростеня права власності громадянина Ярмолюка Руслана 
Володимировича на зміну цільового призначення, а саме: “для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі” по вулиці Щорса, 3 міста Коростеня.  
 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0320 га                    
(цільового призначення: “для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд”) по вулиці Щорса, 3 міста 
Коростеня права власності громадянина Ярмолюка Руслана Володимировича 
на зміну цільового призначення “для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі”.  
 

3. Затвердити Технічний звіт по обстеженню земельної ділянки (на предмет 
встановлення ґрунтового покриву), яка намічена для зміни цільового 
призначення власної земельної ділянки громадянина Ярмолюка Р.В. (площею 
0,0320 га і розміщена в місті Коростень по вулиці Щорса, 3 на території 
міської ради Житомирської області. 
 

4. Встановити порядок відшкодування втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених зміною цільового призначення земельної ділянки 
гр. Ярмолюку Р.В. Цільове призначення якої змінюється з “будівництва і 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд” на 
“будівництво та обслуговування будівель торгівлі” по вулиці Щорса, 3 міста 
Коростеня. У двомісячний термін після затвердження зазначеного проекту 
відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва в сумі 872,00 грн. 
(вісімсот сімдесят дві гривні 00 копійок).  
 

5. Затвердити нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки:                 
181 455,77 грн. (сто вісімдесят одна тисяча чотириста п’ятдесят п’ять гривень 
77 копійок). 
 

6. Встановити розмір плати за використання громадянином Ярмолюком 
Русланом Володимировичем вказаної земельної ділянки у відповідності до 
нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 
 

7. Коростенській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області проконтролювати 
своєчасне надходження плати за використання вище вказаної земельної 
ділянки на рахунок місцевого бюджету у відповідності до Податкового та 
Земельного кодексів України. 
 

8. Рішення сорокової сесії Коростенської міської ради VI-го скликання 
№1829 від 12.03.2015 р. вважати таким, що втратило чинність. 
 
 
 
 

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 

 


