
                                                                            
 

РІШЕННЯ 
сорок п’ята сесія VІ скликання 

 
від 27.08.2015 р. №1985 
  

Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян 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», Положенням «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.1 рішення сорок першої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1883 від 23.04.2015 року “Про надання дозволу на 
розроблення документації із землеустрою про об’єднання земельних ділянок 
по вулиці Красіна, 27-А в місті Коростені”, в зв’язку з уточненням та 
викласти його в наступній редакції:   

“Надати дозвіл громадянці Степанюк Любові Миколаївні на 
розроблення документації із землеустрою щодо об’єднання земельних 
ділянок: земельна ділянка по вулиці Красіна, 27-А в місті Коростені, площею 
0,0075 га, кадастровий номер 1810700000:02:002:0377, цільове призначення - 
для комерційного використання та земельна ділянка по вулиці Красіна, 27-А 
в місті Коростені площею 0,0034 га, кадастровий номер 
1810700000:02:002:0533, цільове призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, які перебувають в оренді громадянки 
Степанюк Любові Миколаївни”. 
 

2. Внести зміни до п.2.1. рішення сорок другої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №1929 від 18.06.2015 року “Про передачу 
земельних ділянок на умовах оренди”, в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції: 



“Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою Ткач 
Наталею Володимирівною вказаної земельної ділянки: 17 781,42 грн. 
(сімнадцять тисяч сімсот вісімдесят одна гривня 42 копійки) в рік; 1 481,78 
грн. (одна тисяча чотириста вісімдесят одна гривня 78 копійок) в місяць”. 

2.1. Громадянці Ткач Наталі Володимирівні в місячний термін укласти 
та зареєструвати додаткову угоду до договору оренди.  
 
 

 3. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі внести 
відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
 
 

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 


