
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

дев’ятнадцята  сесія VІ скликання 
від 23.11.2012 р. №941 
   
              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 пункту 5 рішення вісімнадцятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 879 від 18.10.2012 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.   
  5.Надати громадянці Бахуринській Валентині 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 2-му провулку 
Зв’язківців, 2 міста Коростеня. 
 
 

2. Внести зміни до пункту 366 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 прізвища та викласти його в наступній редакції.   
  366. Надати дозвіл гр. Коміссаровій Наталії Володимирівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0774 га по вулиці П.Морозова, 20 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
 



3.  Внести зміни до рішення сімнадцятої сесії Коростенської міської ради VI-
го скликання від 23.08.2012 року «Про затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо складання документів по проведенню інвентаризації 
земельних ділянок в постійне користування Релігійній громаді Церкви 
Християн Віри Євангельської (п’ятидесятників)» в зв’язку з уточненням та 
викласти його в наступній редакції.   
1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по проведенню інвентаризації земельних ділянок площею: 

0,3864 га по вул. Свердлова, 63-А; 
0,2678 га по вул. Свердлова, 61/9; 
0,0765 га по вул. Свердлова, 57; 
0,3749 га по вул. Красіна, 7 міста Коростеня та передачу в  постійне 

користування Релігійній громаді Церкви Християн Віри Євангельської 
(п’ятидесятників) для будівництва та обслуговування будівель громадських 
та релігійний організацій. 
 
 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по проведенню інвентаризації земельних ділянок площею: 

0,3864 га по вул. Свердлова, 63-А; 
0,2678 га по вул. Свердлова, 61/9; 
0,0765 га по вул. Свердлова, 57; 
0,3749 га по вул. Красіна, 7 міста Коростеня та передачу в  постійне 

користування Релігійній громаді Церкви Християн Віри Євангельської 
(п’ятидесятників) для будівництва та обслуговування будівель громадських 
та релігійний організацій. 
 

3. Посвідчити правом постійного користування Релігійну громаду Церкви 
Християн Віри Євангельської (п’ятидесятників) земельними ділянками 
площею : 

0,3864 га по вул. Свердлова, 63-А; 
0,2678 га по вул. Свердлова, 61/9; 
0,0765 га по вул. Свердлова, 57; 
0,3749 га по вул. Красіна, 7 міста Коростеня, для будівництва та 

обслуговування будівель громадських та релігійний організацій. 
 
 

4. Начальнику Управління Держземагенства у Коростенському районі 
(Вигівській Р. П.) забезпечити зберігання та реєстрацію державного акту на 
право постійного користування,  внести відповідні зміни в земельно-облікові 
документи, ф.6-зем. 
 
4. Внести зміни до додатку №1 рішення виконкому Коростенської міської 
ради від 19.01.1994 року №14 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 
 

Дубина Тетяна Семенівна          вул. Добровольського, 4                0,1000 га                
 
5. Внести зміни до пункту 117 рішення тридцять шостої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 60 від 17.12.2009 року «Про внесення змін 
до рішень» в зв’язку з уточненням площі та викласти його в наступній 
редакції.   
     

        Список                                                 Додаток № 1 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд  
 

61.  Цвіцінський Микола Іванович      вул. Тичини, 16    0,1000 га 
 
6. Внести зміни до п. 6-6.2 рішення вісімнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання № 881 від 18.10.2012 року «Про поновлення договорів 
оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення» в зв’язку 
з уточненням площі земельної ділянки та викласти його в наступній редакції. 
6.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 21 вересня 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням шостої сесії VI-го 
скликання Коростенської міської ради від 12 травня 2011 року в 
короткострокову оренду Підприємству облспоживспілки «Коростенський 
кооперативний ринок» для  комерційного використання (здійснення 
роздрібної торгівлі та комерційних послуг) по вулиці Базарна площа, 5 міста 
Коростеня. 
6.1. Встановити строк короткострокової оренди Підприємству 
облспоживспілки «Коростенський кооперативний ринок» земельної ділянки 
площею 1,6158 га для комерційного використання (здійснення роздрібної 
торгівлі та комерційних послуг): 3 (три) роки. 
6.2. Встановити розмір орендної плати за використання Підприємством 
облспоживспілки «Коростенський кооперативний ринок» вказаної земельної 
ділянки: 232 568,91 грн. (двісті тридцять дві тисячі п’ятсот шістдесят вісім 
гривень 91 копійка) в рік, 19 380,74 грн. (дев’ятнадцять тисяч триста 
вісімдесят гривень 74 копійки) в місяць. 
 
7. Внести зміни до пункту 31 рішення вісімнадцятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 877 від 18.10.2012 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.   
  31. Надати дозвіл гр. Охрімчуку Олександру Андрійовичу, гр. Охрімчук 
Вікторії Анатоліївні, гр. Охрімчук Дарії Олександрівні, Вараві Антону 
Олександровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну 
ділянку орієнтованою площею 0,0658 га по вулиці К.Лібкнехта, 58 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
8. Внести зміни до пункту 11 рішення тринадцятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 629 від 15.03.2012 року «Про поновлення 
договорів оренди земельних  ділянок несільськогосподарського 
призначення» в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
       Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Іскоростенській Галині 
Віталіївні на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування строком на 3 
(три) роки для комерційного використання під існуючою нежитловою 
будівлею по вулиці Грушевського, 18 міста Коростеня. 
 
9. Внести зміни до пункту 30 рішення вісімнадцятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 877 від 18.10.2012 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.   
  31. Надати дозвіл гр. Мельник Олені Максимівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів по встановленню 
зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду строком на 1 
(один) рік для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вулиці Південний пост, 14 міста Коростеня. 
 
10. Внести зміни до пункту 32 рішення вісімнадцятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 877 від 18.10.2012 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.   
  32. Надати дозвіл гр. Гаврилюку Леоніду Васильовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду 
строком на 1 (один) рік для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд по вулиці Фрунзе, 23 міста Коростеня. 
 
11. Внести зміни до пункту 116 рішення тридцять шостої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання № 60 від 17.12.2009 року «Про внесення змін до 
рішень» в зв’язку з уточненням площі та викласти його в наступній редакції.   
     Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки, що були 
раніше надані громадянам в межах міста у розмірах згідно з додатком № 3. 



   
Список                                                 Додаток № 3 

громадян, яким   передаються   земельні ділянки у приватну власність для 
садівництва в садовому товаристві  „Движенець”, діл. № 80 

 
79. Войтюк Лідія Олексіївна  вул. Б. Хмельницького, 69-А кв. 20       0,0644га 
 
 
 

12.  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                         


