
                                                                          
 

 

РІШЕННЯ 
одинадцята сесія VІ скликання 

від  29.12.2011 р. №546 
        Про надання дозволу Підприємству облспоживспілки Коростенському 
виробничо-торгівельно-заготівельне підприємству на проведення 
інвентаризації фактичного користування земельною ділянкою по вул. 
Жовтневій, 72-а міста Коростеня та надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову  оренду 
гр. Каленському А. А. 

Розглянувши клопотання Підприємства облспоживспілки Коростенського 
виробничо-торгівельно-заготівельного підприємства про проведення 
інвентаризації, відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-Х-II 
від 18.12.90 року «Про земельну реформу», керуючись статтями 12, 93, 124, 125 
Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати дозвіл Підприємству облспоживспілки Коростенському виробничо-
торгівельно-заготівельному підприємству на проведення інвентаризації 
фактичного користування земельної ділянки по вул. Жовтневій, 72-а міста 
Коростеня. 
1.1. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складаннi 
технічної документації із землеустрою по інвентаризації земельної ділянки. 
1.2. Рекомендувати Підприємству облспоживспілки «Коростенське виробничо-
торгівельно-заготівельне підприємство» замовити в землевпорядній організації, 
яка має право на виконання даного виду робіт, розробку технічної документації 
із землеустрою щодо складання документів по інвентаризації земельної 
ділянки. 
1.3. Відділу Держкомзему у місті Коростені Житомирської області (Вигівській 
Р.П.) розроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по інвентаризації земельної ділянки подати для затвердження на 
розгляд сесії Коростенської міської ради. 

 

2. Надати дозвіл громадянину Каленському Анатолію Анатолійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду строком на 3 (три) роки по вулиці Жовтневій, 72-а 
міста Коростеня, для розміщення та обслуговування нежитлових будівель. 
 



2.1. Рекомендувати громадянину Каленському Анатолію Анатолійовичу 
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. 
 

2.2. 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 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  м. Коростені            Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська 
Головний архітектор міста          С.Тумаш 
 
 


