
                                                                          
 

  РІШЕННЯ                               
десята сесія VІ скликання 

від  24.11. 2011 р. №458 
      
 

Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки по зміні цільового призначення.   

    

 Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Грищенка Сергія Васильовича, 
гр. Дворака Руслана Миколайовича про надання дозволу на зміну цільового 
призначення земельної ділянки, керуючись статтями 12, 20, 21, 118, Земельного 
кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-Х-II від 18.12.90 року «Про 
земельну реформу», Коростенська міська рада 
 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Надати фізичній особі-підприємцю Грищенку Сергію Васильовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки по зміні 
цільового призначення по вулиці Жмаченка, 1-А міста Коростеня для будівництва та 
обслуговування індивідуального гаражу, яка перебуває у власності громадянина, на 
зміну цільового призначення, а саме: для комерційного використання. 
1.1. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення. 
1.2. Фізичній особі-підприємцю Грищенку Сергію Васильовичу розроблений проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення 
подати Комісії з розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із 
землеустрою для отримання висновку щодо погодження проекту. 
1.3. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок по зміні 
цільового призначення подати на затвердження Коростенській міській раді. 
 
2. Надати громадянину Двораку Руслану Миколайовичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в садовому товаристві «Садко» міста 
Коростеня для ведення садівництва,  яка перебуває у власності громадянина, на зміну 
цільового призначення, а саме: для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд. 
 

2.1. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення. 
2.2. Громадянину Двораку Руслану Миколайовичу розроблений проект землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового призначення подати Комісії з 



розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою для 
отримання висновку щодо погодження проекту. 
2.3. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок по зміні 
цільового призначення подати на затвердження Коростенській міській раді. 
 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
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