
                                                                            
 

РІШЕННЯ 
сорок восьма сесія VІ скликання 

 
від 20.10.2015 р. №2086 
  
Про внесення змін до окремих 
пунктів рішень сесії міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян та фізичних осіб-підприємців 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. 2.3 рішення сорок п’ятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1982 від 27.08.2015 року “Про затвердження 
технічних документацій щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками”, в зв’язку з 
уточненням та викласти його в наступній редакції:   

“Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичній 
особі-підприємцю Войтюку Володимиру Сергійовичу: 3 384,59 грн. (три 
тисячі триста вісімдесят чотири гривні 59 копійок) в рік; 282,05 грн. (двісті 
вісімдесят дві гривні 05  копійок) в місяць”. 
 
 

2. Внести зміни до п. 4-4.3 рішення сорок шостої сесії Коростенської 
міської ради  VІ-го скликання №2044 від 24.09.2015 року “Про затвердження 
технічних документацій із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди”, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції: 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянці 
Андрієнко Людмилі Миколаївні по 1-му провулку Свердлова, 2/46 міста 
Коростеня. 
 

2.Передати безкоштовно у приватну власність громадянці Андрієнко 
Людмилі Миколаївні земельну ділянку площею 0,0954 га  для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 1-му 



провулку Свердлова, 2/46 міста Коростеня, кадастровий номер: 
1810700000:02:024:0387. 

 
 
3. Внести зміни до п. 7 рішення сорок шостої сесії Коростенської міської 

ради VI-го скликання № 2034 від 24.09.2015 року “Про надання громадянам 
дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу 
земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних 
гаражів, індивідуального садівництва”, в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції:   

“Надати громадянці Арешонковій Тамарі Максимівні дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0800 га для індивідуального 
садівництва в обслуговуючому кооперативі садового товариства “Садко” 
міста Коростеня”. 

 
 
4. Внести зміни до п. 3 рішення позачергової сорок четвертої сесії 

Коростенської міської ради VI-го скликання № 1953 від 16.07.2015 року “Про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції:   

“В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 06 
червня 2014 року земельної ділянки, яка надана рішенням тридцять другої 
сесії VI-го скликання Коростенської міської ради від 17 квітня 2014 року в 
короткострокову оренду Публічному акціонерному товариству 
“Коростенський хлібозавод”, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Гастелло, 26-А міста Коростеня”. 

 
 
5. Внести зміни до п. 4 рішення позачергової сорок четвертої сесії 

Коростенської міської ради VI-го скликання № 1953 від 16.07.2015 року “Про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції:   

“В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 06 
червня 2014 року земельної ділянки, яка надана рішенням тридцять другої 
сесії VI-го скликання Коростенської міської ради від 17 квітня 2014 року в 
короткострокову оренду Публічному акціонерному товариству 
“Коростенський хлібозавод”, цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 122-А міста 
Коростеня”. 
 

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 


