
                                                                          
 

  РІШЕННЯ                                   
сімнадцята сесія VІ скликання 

від 23.08.2012 р. №824 
  
 

 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та про 
надання земельних ділянок в постійне користування Коростенській 
районній раді для будівництва та обслуговування будівель органів 
державної влади та місцевого самоврядування. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у постійне користування Коростенській районній раді для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування, виготовлений ПП Земельно-кадастровим бюро міста 
Коростеня, відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-Х-II від 
18.12.90 року «Про земельну реформу», керуючись статтями 12, 77, 92, 123, 
125, 126, Земельного кодексу України, ст. 1 Закону україни «Про 
землеустрій» від 22.05.2003 року № 858-IV, ст 19 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 
01.07.2004 року № 1952-IV, ст. 14, 22 Закону України «Про плату за землю» 
від 03.07.1992 року № 2535-ХІІ, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А:                                     
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок: 

площею 0,3612 га по вулиці Грушевського, 60/2; 
площею 0,0228 га по вулиці Шевченка, 20; 
площею 0,0215 га по вул. І.Франка, 4-Д міста Коростеня для надання в 

постійне користування Коростенській районній раді для будівництва та 
обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 
самоврядування.  
 

2. Посвідчити Коростенську районну раду правом постійного користування 
земельними ділянками: 

 площею 0,3612 га по вулиці Грушевського, 60/2; 
площею 0,0228 га по вулиці Шевченка, 20; 
площею 0,0215 га по вул. І.Франка, 4-Д міста Коростеня для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування.  
 



3. Начальнику Відділу Держкомзему у м. Коростені (Вигівській Р. П.) 
забезпечити зберігання та реєстрацію державного акту на право постійного 
користування,  внести відповідні зміни в земельно-облікові документи, ф.6-
зем. 
 
 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В.Вигівський 
Начальник відділу земельних  
ресурсів у місті Коростені          Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська                            
Головний архітектор міста          С.Тумаш 


