
                                                                            
 
                                         РІШЕННЯ                               

вісімнадцята  сесія VІ скликання 
від 18.10.2012 р. №875  
   
              Про внесення змін до рішень 
 

Розглянувши заяви фізичних та клопотання юридичних осіб, щодо 
внесення змін до рішень, керуючись статтями 12, 39, 40, 93, 124, 125, 116, 
118, 125, 126 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про порядок встановлення 
розмірів та справляння орендної плати за земельні ділянки які перебувають у 
державній і комунальній власності та надання земельних ділянок у 
сервітутне землекористування в місті Коростені Житомирської області», 
затвердженому рішенням шістнадцятої сесії VІ скликання №769 від 
21.06.2012 року, Коростенська міська рада 
 

ВИРІШИЛА:   
 

1. Внести зміни до п. 7 додатку №4 рішення п’ятнадцятої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання № 60 від 07.08.2007 року «Про передачу 
земельних ділянок у власність громадянам громадянам міста» в зв’язку з 
уточненням адреси та викласти його в наступній редакції.                                            

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються земельні ділянки у власність для 

будівництва індивідуальних гаражів. 
 
7. Іваненко Валентина Володимирівна вул. Крупська, 12-Х        0,0024 га 
 

2. Внести зміни до пункту 3 рішення сімнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 818 від 23.08.2012 року «Про надання громадянам 
дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу 
земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови» в 
зв’язку з уточненням адреси та викласти його в наступній редакції.   
  3.Надати громадянці Ващенко Ірині Іванівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель та споруд по вул. Грушевського, 137-Т 
міста Коростеня. 
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3.  Внести зміни до п. 12 рішення сьомої сесії Коростенської міської ради V-
го скликання від 16.11.2006 року «Про надання дозволу на збір матеріалів 
попереднього погодження земельних ділянок для будівництва житлових 
будинків, господарських приміщень та споруд» в зв’язку з уточненням та 
викласти його в наступній редакції.   



  12. Надати громадянці Волківській Валентині Андріївні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Пархоменко, 6 
міста Коростеня. 
 

4. Внести зміни до пункту 7 рішення тридцять шостої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання № 62 від 17.12.2009 року «Про надання дозволу 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян» в 
зв’язку з уточненням адреси та викласти його в наступній редакції.   
  3. Надати дозвіл гр. Середюк Марії Ничипорівні  на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0300 га по 
вулиці Древлянській, 25-А міста Коростеня для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд. 
 

5. Внести зміни до п.26 рішення сімнадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 817 від 23.08.2012 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
   26. Надати гр. Мосійчук Юрію Павловичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці Жовтневій, в районі житлового будинку № 48 міста Коростеня 
 

6. Внести зміни до п.25 рішення сімнадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 817 від 23.08.2012 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян.» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
   25. Надати дозвіл гр. Мосійчук Юрію Павловичу, гр. Тимощук Марині 
Юріївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,1000 га по вул. Жовтневій, 46-Б міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
 

7.  Внести зміни до додатку №2 рішення виконкому Чигирівської сільської 
ради народних депутатів від 01.02.1995 року №5 в зв’язку з уточненням та 
викласти його в наступній редакції.   

                 Додаток № 1           
Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

 будівель і споруд. 
   Прізвище, ім’я, по батькові   Адреса ділянки    Площа 
Вигівська Людмила Григорівна        вул. Проліскова, 15                0,1000 га                
 



8.  Внести зміни до п. 7 рішення одинадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання від 29.12.2011 року №535 «Про внесення змін до рішень» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
  7. Надати громадянці Продащук Валентині Адамівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 
гаражу по вулиці Табукашвілі, 10-В. 
 

9. Внести зміни до рішення сімнадцятої сесії VІ скликання Коростенської 
міської ради від 23.08.2012 р. № 842 «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів по проведенню 
інвентаризації земельних ділянок в короткострокову оренду ТОВ «Смак» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
  1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по проведенню інвентаризації земельної ділянки площею 0,0100 
га по вул. Табукашвілі, 14-Б та передачу в  короткострокову оренду строком 
на 3 (три) роки ТОВ «Смак» для комерційного використання. 
 

   2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по проведенню інвентаризації земельної ділянки площею 0,0100 
га по вул. Табукашвілі, 14-Б та передачу в  короткострокову оренду строком 
на 3 (три) роки ТОВ «Смак» для комерційного використання. 
 

   3. Передати  в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки ТОВ 
«Смак» земельну ділянку для комерційного використання площею 0,0100 га 
по вул. Табукашвілі, 14-Б. 

 

   4. Встановити розмір орендної плати за використання ТОВ «Смак» вказаної 
земельної ділянки для комерційного використання – 1 661,57 (одна тисяча 
шістсот шістдесят одна гривня 57 копійок) в рік: 138,46 грн. (сто тридцять 
вісім гривень 46 копійок) в місяць; 
 

     5. ТОВ «Смак» в місячний термін укласти договори короткострокової 
оренди вказаної земельної ділянки, начальнику Управління 
Держземагентства у Коростенському районі (Вигівській Р. П.) забезпечити 
зберігання та реєстрацію договору короткострокової оренди, начальнику 
Коростенської об’єднаної державної податкової інспекції Каленському В. П. 
проконтролювати своєчасне надходження орендної плати за використання 
вказаної земельної ділянки на рахунок місцевого бюджету у відповідності до 
Земельного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 
25.12.98 року за № 2073 «Про затвердження «Порядку державної реєстрації 
договорів оренди». 
 

10.  Внести зміни до п. 3 додатку №1 рішення виконкому Коростенської 
міської ради від 21.02.1996 року №39 в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції.   

                 Додаток № 1           
Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

 будівель і споруд. 
   Прізвище, ім’я, по батькові   Адреса ділянки    Площа 
 

3. Данюк Ольга Степанівна         пров. В.Котика, 7                0,1000 га                



 
 

 

10.  Внести зміни до п. 36 додатку №1 рішення виконкому Коростенської 
міської ради від 24.09.1997 року №258 в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції.   

                 Додаток № 1           
Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

 будівель і споруд. 
   Прізвище, ім’я, по батькові   Адреса ділянки    Площа 

 
Мороз Текля Михайлівна                вул. Лозова, 12/1                    0,0323 га                
 

11. Внести зміни до п. 2 додатку № 2 до рішення шістнадцятої сесії 
Коростенської міської ради (VІ-го скликання) № 784 від 21.06.2012 року 
«Про погодження технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян» в 
зв’язку з уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність  

земельні ділянки для ведення садівництва 
 Прізвище, ім’я, по батькові               Адреса ділянки                   Площа 
2.  Рашко Володимир Петрович   пров. Південний, 2-А  0,0399 га 
     Рашко Ольга Дмитрівна 
 

12.  Внести зміни до п. 81 додатку №1 рішення виконкому Коростенської 
міської ради від 16.02.1994 року № 51 в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції.   

                 Додаток № 1           
 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
 будівель і споруд. 

   Прізвище, ім’я, по батькові   Адреса ділянки    Площа 
 

81.Максименко Нінель Володимирівна      вул. Грушевського, 79      0,0855 га               
 

13. Внести зміни до п. 37 рішення тридцять четвертої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання від 06.10.2009 року «Про внесення змін до 
рішень» в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
Скасувати  п. 13  рішення 26-ої сесії 5-го скликання Коростенської міської 
ради від 30.09.2008 року за № 39 „Про надання громадянам дозволу на збір 
матеріалів попереднього погодження земельних ділянок для будівництва 
житлових будинків, господарських приміщень та споруд, гаражів” у зв’язку 
зі смертю громадянки Ходаківської Нелі Олексіївни (свідоцтво про смерть 
від 16.04.2009 року за № 1-ТП № 111934), та викласти його в наступній 
редакції. 



  
1. Надати громадянці Ходаківській Наталі Станіславівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель та споруд по вулиці Воровського, 
38 міста Коростеня. 
 

13.  Внести зміни до п. 5 рішення сімнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання від 23.08.2012 року №830 «Про внесення змін до 
рішень» в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
  5.Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 790 від 21.06.2012 року «Про припинення права 
короткострокової оренди гр. Власенку В. В. та надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою по встановленню зовнішніх меж 
земельної ділянки в короткострокову оренду гр. Василіву Є. І.» в зв’язку з 
уточненням та викласти його в наступній редакції.   
  2. Надати дозвіл гр. Василіву Євгенію Іллічу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в 
короткострокову оренду орієнтованою площею 0,0660 га по вулиці 
Грушевського, 102-Б міста Коростеня  строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (будівництва пункту сервісного обслуговування 
населення в складі автомийки, шиномонтажу, офісу та кафетерію). 
   3. Рекомендувати гр. Василіву Євгенію Іллічу замовити в землевпорядній 
організації, яка має право на виконання даного виду робіт, розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для надання в 
короткострокову оренду. 
   4. Відділу Держкомзему у м. Коростені Житомирської області (Вигівській 
Р. П.) розроблений проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для надання в короткострокову оренду подати для затвердження на розгляд 
сесії Коростенської міської ради. 
 
 
 
 
 
 
 

14. Внести зміни до п. 69 додатку №1 рішення виконкому Коростенської 
міської ради від 16.02.1994 року № 51 в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції.   

                 Додаток № 1           
 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
 будівель і споруд. 

   Прізвище, ім’я, по батькові   Адреса ділянки    Площа 
 

69.Малюшицький Іван Іванович     вул. Тельмана, 34                  0,1000 га                
 

 

15. Внести зміни до пункту 10 рішення одинадцятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 545 від 29.12.2011 року «Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової 



забудови» в зв’язку з уточненням адреси та викласти його в наступній 
редакції.   
  10. Надати громадянці Євтушок Руслані Борисівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Чолівському, 
10 міста Коростеня. 
 

 

 

16. Внести зміни до п. 4 рішення п’ятнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання від 24.05.2012 року № 731 «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельною ділянкою», в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції. 
4. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Волинець Аллі Петрівні на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по 
вулиці Грушевського, 33 міста Коростеня. 
 
17. Внести зміни до п. 12 додатку № 1 рішення тридцять четвертої сесії ІV-го 
скликання від 16 березня 2006 року «Про  передачу  земельних   ділянок у 
власність громадянам міста» в зв’язку з уточненням та викласти його в 
наступній редакції.   

                Додаток № 1           
Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

 будівель і споруд. 
   Прізвище, ім’я, по батькові   Адреса ділянки    Площа 
 
12. Миколюк Людмила Володимирівна вул. Щорса, 7  0,0544 га 
 
18.  Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (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 Управління Держземагентства 
у Коростенському районі       Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                                                        Т. Камінська    
Головний архітектор міста                    С.Тумаш                         


