
                                                                            
 

РІШЕННЯ 
сорок шоста сесія VІ скликання 

 
від 24.09.2015 р. №2047 
  

Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
 

Розглянувши клопотання юридичних осіб та 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», Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА:   

1. Внести зміни до п.п. 1,3,4,5  рішення сорок другої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1920 від 18.06.2015 року “Про надання 
Державній установі «Лабораторний центр на залізничному транспорті 
Держсанепідслужби України» дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у постійне користування”, в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції:   

1. Надати Державній установі «Лабораторний центр на залізничному 
транспорті Держсанепідслужби України» дозвіл на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,1894 
га у постійне користування по вулиці І.Франка, 23 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги. 

3. Остаточну площу встановити геодезичним способом при розробці 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне 
користування. 

4. Рекомендувати Державній установі «Лабораторний центр на 
залізничному транспорті Держсанепідслужби України» замовити в 
землевпорядній організації, яка має право на виконання даного виду робіт, 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування. 

5. Відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування подати для затвердження на розгляд сесії 
Коростенської міської ради. 



 
2. Внести зміни до п.1 рішення сорок другої сесії Коростенської міської 

ради VI-го скликання № 1932 від 18.06.2015 року “Про надання дозволу на 
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування Комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №2”, в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції:   

“Надати Комунальному виробничому житловому ремонтно-
експлуатаційному підприємству №2 дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0580 
га в постійне користування для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування по вулиці Кірова, 44-А міста 
Коростеня”. 

 
3. Внести зміни до п.1 додатку №2 до рішення сорок п’ятої сесії 

Коростенської міської ради  VІ-го скликання №1984 від 27.08.2015 року “Про 
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам”, в 
зв’язку з уточненням адреси та викласти його в наступній редакції: 

Додаток №2 
до рішення сорок п’ятої сесії Коростенської міської ради 

VI скликання №1984 від 27.08.2015 року 
  

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у спільну часткову власність 

земельні ділянки  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

 
      ПІБ                         Адреса            Площа           Кадастровий номер 

 
1. Чернуха Надія 
 Григорівна                                                                                                            1/4 
 Субін Ольга  
 Миколаївна 
 Субін Олександр  
 Миколайович    пров.8 Березня,2, кв.2   0,0273га  1810700000:02:001:0846 1/4 
 

 4. 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 


