
 

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
сімнадцята сесія VІ скликання 

від 23.08.2012 р. №816 
      

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів по встановленню зовнішніх 
меж земельної ділянки в короткострокову  оренду, надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
короткострокову  оренду та технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування 
земельною ділянкою. 
 

Розглянувши заяви фізичних та клопотання юридичних осіб про 
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів по встановленню зовнішніх меж земельної 
ділянки в короткострокову оренду, надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в короткострокову оренду 
та технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельною ділянкою, керуючись статтями 
12, 93, 98-102, 124 Земельного кодексу України, 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», затвердженого рішенням шістнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання від 21.06.2012 року, Коростенська міська рада 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Лебедєвій Ларисі Єгорівні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання  по вулиці Жовтневій, 46-В міста Коростеня. 
 
2. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Заєць Марії Іванівні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання по вулиці Кірова, 27/1 міста Коростеня. 
 
3. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Балашкевичу Григорію 
Володимировичу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 



(три) роки для комерційного використання (розміщення та обслуговування 
магазину)  по вулиці Кірова, 51/6 міста Коростеня. 
 
4. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Попову Вадиму Анатолійовичу 
на виготовлення технічної документації щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування офісу та 
магазину)  по вулиці Грушевського, 44 міста Коростеня. 
 
5. Надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Укрсоцбанк» на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування приміщення 
банку)  по вулиці Грушевського, 42 міста Коростеня. 
 
6. Надати дозвіл Приватному малому підприємству «Кіт» на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання по вулиці Кірова, 76 міста Коростеня. 
 
7. Надати дозвіл гр. Зубрію Миколі Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів по встановленню 
зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду строком на 11 
(одинадцять) місяців для розміщення та обслуговування тимчасового 
металевого гаражу по вул. К.Лібкнехта, в районі будинку № 4  міста 
Коростеня. 
 
8. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Автосвіт ЛТД» 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду строком на 3 (три) роки для розміщення і 
експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту по вул. 
Жовтневій, 50 міста Коростеня. 
8.1. ТОВ «Автосвіт ЛТД» в місячний термін з моменту прийняття цього 
рішення укласти попередній договір на умовах, які відповідають основному 
договору оренди землі. 
8.2. Річну орендну плату за земельну ділянку по вулиці Жовтневій, 50 міста 
Коростеня, для розміщення і експлуатації будівель та споруд автомобільного 
транспорту, встановити у розмірі 3 % від нормативної оцінки земельної 
ділянки.  
 
9.  Надати ПрАТ «ТК «Коростенський щебзавод» дозвіл на розробку проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в короткострокову оренду 
строком на 3 (три) роки для розміщення та експлуатації основних, підсобних 
і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами в районі прохідної  ВАТ «Коростенський щебзавод»  
міста Коростеня. 



9.1. ПрАТ «ТК «Коростенський щебзавод» в місячний термін з моменту 
прийняття цього рішення укласти попередній договір на умовах, які 
відповідають основному договору оренди землі. 
9.2. Річну орендну плату за земельну ділянку площею 0,1000 га в районі 
прохідної  ВАТ «Коростенський щебзавод»  міста Коростеня, для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, встановити у 
розмірі 6 %  від нормативної оцінки земельної ділянки.  
 
10. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Кочину Максиму Івановичу на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання по вулиці Грушевського, 46 міста Коростеня. 
 
11.  Надати Приватному акціонерному товариству «Трубний завод 
«Трубосталь» дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки площею 0,0178 га в короткострокову оренду строком на 3 
(три) роки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості по вул. Шатрищанській, 65  міста Коростеня. 
11.1. Приватному акціонерному товариству «Трубний завод «Трубосталь» в 
місячний термін з моменту прийняття цього рішення укласти попередній 
договір на умовах, які відповідають основному договору оренди землі. 
11.2. Річну орендну плату за земельну ділянку площею 0,0178 га вул. 
Шатрищанській, 65 міста Коростеня, для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості, встановити у розмірі     
3 %  від нормативної оцінки земельної ділянки.  
 

12. Надати дозвіл Приватному підприємству «СіМ-Сіті» на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду 
строком на 11 (одинадцять) місяців для комерційного використання по вул. 
Кірова, в районі Будинку культури  міста Коростеня. 
 

13. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Мойсеєнко Оксані 
Костянтинівні на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки для комерційного використання  по вулиці Грушевського, 30-А 
міста Коростеня. 
 

14. Надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Державний 
ощадний банк України» на виготовлення технічної документації щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування 
строком на 3 (три) роки для комерційного використання (для розміщення та 
обслуговування приміщення територіально-відокремленого безбалансового 
відділення №10005/032 АТ «Ощадбанк»)  по вулиці Мельника, 14 міста 
Коростеня. 
 



15. Надати дозвіл громадянці Зосімчук Наталії Петрівні на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування перукарні)  по вулиці Кірова, 
32, кв. 18 міста Коростеня. 
 
16.  Надати гр. Бовсунівському Олегу Григоровичу дозвіл на розробку 
проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в короткострокову 
оренду строком на 3 (три) роки для комерційного використання (розміщення 
та обслуговування СТО) по вул. Зв’язківців, 13-А  міста Коростеня. 
16.1. Гр. Бовсунівському Олегу Григоровичу в місячний термін з моменту 
прийняття цього рішення укласти попередній договір на умовах, які 
відповідають основному договору оренди землі. 
16.2. Річну орендну плату за земельну ділянку по вул. Зв’язківців, 13-А міста 
Коростеня, для комерційного використання (розміщення та обслуговування 
СТО), встановити у розмірі 6 %  від нормативної оцінки земельної ділянки.  
 
17. Остаточну площу встановити геодезичним способом при розробці 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду, 
розробці проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
короткострокову оренду та розробці технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування земельною 
ділянкою. 
 

18. Рекомендувати громадянам та юридичним особам замовити в 
землевпорядній організації, яка має право на виконання даного виду робіт, 
розробку технічної документації із землеустрою щодо складання документів 
по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду, 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
короткострокову оренду та розробку технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування земельною 
ділянкою. 
 

19. Відділу Держкомзему у м. Коростені Житомирської області (Вигівській Р. 
П.) розроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду, розроблені проекти землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в короткострокову оренду та розроблені технічні 
документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування земельною ділянкою подати для затвердження на розгляд 
сесії Коростенської міської ради. 
 

 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В.Вигівський 
Начальник Відділу Держкомзему 
у місті Коростені           Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська        
Головний архітектор міста          С.Тумаш                   


