
Додаток  1
до рішення Житомирської міської ради
від _____________№____

Список  юридичних  осіб, яким надається право користування земельними ділянками на підставі 
проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

Підстава надання земельної ділянки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1

0,7205

2

0,4451

3

0,3254

4 0,8525

5

0,2982

Секретар міської ради                           Н.М.Чиж

Є.Л.Черкасова

№ 
п/п

Назва 
юридичної 

особи 

Адреса 
земельної 
ділянки

Цільове використання 
(код КВЦПЗ), 

рекомендується 
категорія земель

Площа, га,  
      

кадастрови
й номер

Форма 
користува

ння

Плата за 
користу 
вання 

земельною 
ділянкою, 
грн. в рік  

Коефіціє
нт спів 

відношен
ня оренд 
ної плати

Надано за 
рахунок земель

Обмеження  і 
обтяження щодо 

використання 
земельної ділянки

клопотан 
ня (дата, 

№)

свідоцтво (витяг) 
про реєстрацію 
права власності 

на нерухоме 
майно (дата, №)

ріш.про 
надання 

дозволу на 
складання 
проекту 

відведення 
/технічної 

документації 
дата №

ОК Житлово-
будівельний 
кооператив  
«Добробат»

вул. Богунська, 
29

для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного 
житлового будинку 

(02.03)

оренда 5  
років

комунальної 
власності 

територіальної 
громади міста не 

надані у власність і 
користування

09.02.17 р. 
№ 1282 

від 30.11.16 р. 
№ 421 п.11 

додатку

охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта  

енергетичної системи-
0,2125 га;охоронна зона 

навколо інженерних 
комунікацій -0,1957 га

ОК Житлово-
будівельний 
кооператив  
«Житомир 
Освітній»

вул. Богунська, 
31

для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного 
житлового будинку 

(02.03)

оренда 5  
років

комунальної 
власності 

територіальної 
громади міста не 

надані у власність і 
користування

08.02.17 р. 
№ 1243

від 30.11.16 р. 
№ 421 п.11 

додатку

ОК Житлово-
будівельний 
кооператив  
«Житомир 
Медичний»

вул. Богунська, 
33

для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного 
житлового будинку 

(02.03)

оренда 5  
років

комунальної 
власності 

територіальної 
громади міста не 

надані у власність і 
користування

08.02.17 р. 
№ 1244

від 30.11.16 р. 
№ 421 п.11 

додатку

охоронна зона навколо 
інженерних 

комунікацій -0,0560 га

ОК Житлово-
будівельний 
кооператив  
«Житомир 

Молодіжний»

вул. Богунська, 
37

для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного 
житлового будинку 

(02.03)

оренда 5  
років

комунальної 
власності 

територіальної 
громади міста не 

надані у власність і 
користування

08.02.17 р. 
№ 1250

від 30.11.16 р. 
№ 421 п.11 

додатку

охоронна зона навколо 
інженерних 

комунікацій -0,2933 га

ОК Житлово-
будівельний 
кооператив 

«Полісся -2016»

проїзд 
Шпаковський, 

18,20

для будівництва і 
обслуговування 

багатоквартирного 
житлового будинку 

(02.03)

оренда 5  
років

комунальної 
власності 

територіальної 
громади міста не 

надані у власність і 
користування

02.02.17 р. 
№ 1050

від 16.10.15 р. 
№ 1020 

181013630
0:11:010:00

15

Заступник директора департаменту містобудування та 
земельних відносин


	додаток2

