
                                                                         
 
                                                     РІШЕННЯ                                 

тринадцята сесія VІ скликання 
від  15.03.2012 р. №620         

Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни  цільового 
призначення земельної ділянки  

 Розглянувши проект землеустрою щодо зміни  цільового призначення 
земельної ділянки виготовлений ПП «Земельно-кадастрове бюро міста 
Коростень», відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-Х-II від 
18.12.90 р. «Про земельну реформу», керуючись статтями 12, 21, 118, 123, 
124, 125, 126 Земельного кодексу України, 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 зміни  цільового призначення 
земельної ділянки площею 0,0015 га (цільового призначення: “Для 
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
та споруд”) по вулиці Ш.Алейхема, 72-Б міста Коростеня права власності 
фізичної особи-підприємця Ніколаєва Павла Вікторовича на зміну цільового 
призначення, а саме: “Для комерційного використання» по вулиці 
Ш.Алейхема, 72-Б  міста Коростеня.  
1.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0015 га               
(цільового призначення: “ Для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд ”) по вулиці Ш.Алейхема, 72-Б 
міста Коростеня права власності фізичної особи-підприємця Ніколаєва Павла 
Вікторовича на зміну цільового призначення “Для комерційного 
використання».   
1.2. Затвердити нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки:                
6 948, 00 грн. (шість тисяч дев’ятсот сорок вісім гривень 00 копійок). 
1.3.  Встановити розмір плати за використання фізичною особою-
підприємцем Ніколаєвим Павлом Вікторовичем вказаної земельної ділянки у 
відповідності до нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 
2. Затвердити проект землеустрою щодо зміни  цільового призначення 
земельних ділянок загальною площею 0,2594 га (цільового призначення: 
“Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд, ведення особистого селянського господарства”) по вулиці 
Семашко, 17-А міста Коростеня права власності гр. Біднюка Леоніда 
Дмитровича на зміну цільового призначення, а саме: “Для будівництва та 
обслуговування будівель громадських та релігійних організацій» по вулиці 
Семашко, 17-А  міста Коростеня.  



2.1. Змінити цільове призначення земельних ділянок загальною площею 
0,2594 га                    (цільового призначення: “Для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, 
ведення особистого селянського господарства”) по вулиці Семашко, 17-А 
міста Коростеня права власності гр. Біднюка Леоніда Дмитровича на зміну 
цільового призначення “Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій».   
2.2. Затвердити нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки:                
224 635,00 грн. (двісті двадцять чотири тисячі шістсот тридцять п’ять 
гривень 00 копійок). 
2.3.  Встановити розмір плати за використання гр. Біднюком Леонідом 
Дмитровичем вказаної земельної ділянки у відповідності до нормативної 
грошової оцінки земельних ділянок. 
3. Затвердити проект землеустрою щодо зміни  цільового призначення 
земельної ділянки площею 0,0730 га (цільового призначення: “Для ведення 
особистого селянського господарства”) по вулиці Пролісковій, 151 міста 
Коростеня права власності громадянки Любишкіної Галини Євгенівни на 
зміну цільового призначення, а саме: “Для комерційного використання» по 
вулиці Пролісковій, 151 міста Коростеня.  
3.1. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,0730 га                    
(цільового призначення: “ Для ведення особистого селянського господарства 
”) по вулиці Пролісковій, 151 міста Коростеня права власності громадянки 
Любишкіної Галини Євгенівни на зміну цільового призначення “Для 
комерційного використання».   
3.2. Затвердити нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки на 
період будівництва: 28 111,00 грн. (двадцять вісім тисяч сто одинадцять 
гривень 00 копійок). 
3.3.  Встановити розмір плати за використання громадянкою Любишкіною 
Галиною Євгенівною вказаної земельної ділянки у відповідності до 
нормативної грошової оцінки земельних ділянок. 
4. Начальнику Коростенської об’єднаної державної податкової інспекції 
проконтролювати своєчасне надходження плати за використання вище 
вказаної земельної ділянки на рахунок місцевого бюджету у відповідності до 
Земельного кодексу України та Закону України “Про плату за землю”. 
5. Відділу Держкомзему у місті Коростені  (Вигівській Р. П.) внести 
відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
 

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                            


