
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

двадцять друга сесія VІ скликання 
 

від 19.03.2013 р. №1050  
   

              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, Законом України «Про 
землеустрій», 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.22 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.   
22.Надати громадянину Білошицькому Володимиру Григоровичу дозвіл на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 
0,0626 га для садівництва, в Товаристві колективного саду вагонного депо 
«Залізничник», на території м. Коростеня. 
 
2. Внести зміни до п.36 рішення виконавчого комітету Поліської сільської 
ради від 14.12.1993 року № 36 «Про передачу земельних ділянок у приватну 
власність» в зв’язку з уточненням цільового призначення земельної ділянки 
та викласти його в наступній редакції.   
36.Надати громадянину Власюку Петру Олексійовичу дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею: 



 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Підпільників 
Дідківських, 29 м. Коростеня; 

0,1055 га для садівництва по вул. Підпільників Дідківських м. 
Коростеня. 

 
3. Внести зміни до п. рішення виконавчого комітету Чигирівської сільської 
ради від 16.09.1995 року № 30 щодо передачі земельних ділянок у приватну 
власність громадянам, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній 
редакції.   
Надати громадянину Марченку Миколі Адамовичу дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), по вул. Пролісковій, 125 м. 
Коростеня. 

 
4. Внести зміни до п. 2 рішення двадцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 989 від 25.12.2012 «Про надання дозволу ТОВ «Вікна-
Іскорость» на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення у власність шляхом продажу» в зв’язку з змінами рахунків для 
зарахування надходжень до державного бюджету, та викласти його в 
наступній редакції. 
2. Перерахувати: 10% авансового платежу на р/р 31116101700006; 90% 
авансового платежу на р/р 31514941700006, МФО 811039 ГУДКСУ в 
Житомирській області, код  37909251. Доручити міському голові Москаленко 
В.В. укласти від імені міської ради договір на проведення експертної 
грошової оцінки з організацією, яка має відповідну ліцензію на виконання 
цього виду робіт.  
 
5. Внести зміни до п. 12 рішення тридцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 631 від 15.03.2012 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 земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 
12. Надати громадянці Лічковій Наталії Валентинівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. А.Дагірова, 10-А міста 
Коростеня. 
 
6. Внести зміни до п. 13 рішення тридцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 631 від 15.03.2012 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 земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 
13. Надати громадянці Шмагун Інні Володимирівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вул. А.Дагірова, 8-А міста 
Коростеня. 
 
7. Внести зміни до п. 1 рішення чотирнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання № 678 від 24.04.2012 року «Про надання громадянам 
дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу 
земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови, 
гаража», в зв’язку з уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в 
наступній редакції. 
1. Надати громадянину  Виговському Михайлу Володимировичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул. П.Білозьорова, 
3-А міста Коростеня. 
 
8. Внести зміни до п. 14 рішення тридцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 631 від 15.03.2012 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 земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 
14. Надати громадянці Косинській Ніні Іванівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтованою 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. А.Дагірова, 12-А міста Коростеня. 
 
9. Внести зміни до п. 1 рішення восьмої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 327 від 26.08.2011 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови, гаража», в зв’язку 
з уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 
1. Надати громадянці Бех Наталії Михайлівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтованою 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по вул. П.Білозьорова, 2 міста Коростеня. 



 
10. Внести зміни до п. 4 рішення тридцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 631 від 15.03.2012 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 земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 
4. Надати громадянці Хоменко Галині Зеновіївні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтованою 
площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд по пров. В.Котика, 3-а міста Коростеня. 
 
11. Внести зміни до п. 2-3 рішення одинадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання № 532 від 29.12.2011 року «Про припинення права 
короткострокової оренди ФОП Москаленку А. В. та надання дозволу на 
розробку технічної документації із землеустрою по встановленню зовнішніх 
меж земельної ділянки в короткострокову оренду гр. Іскяндарову В. А.» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції. 
11.2. Надати дозвіл громадянину Іскяндарову Вілаяту Абдулалі-огли на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання 
права сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки земельною 
ділянкою площею 0,0049 га по вулиці Грушевського, 30 міста Коростеня, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення та 
обслуговування сучасної автозупинки). 
11.3. Рекомендувати громадянину Іскяндарову Вілаяту Абдулалі-огли 
замовити в землевпорядній організації, яка має право на виконання даного 
виду робіт, розробку технічної документації щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування. 
 
12.  Внести зміни  додатку № 3 до рішення двадцять другої сесії 
Коростенської міської ради IV-го скликання від 19 жовтня 2004 року в 
зв’язку в зв’язку зі зміною назви садового товариства та викласти його в 
наступній редакції.   
 

                           Додаток № 3         
 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для  

садівництва в Товаристві колективного саду «Залізничник-2» Коростенського 
відділу Південно-західної залізниці 

   Прізвище, ім’я, по батькові    Площа                   Кадастровий номер 
 

Янковець Петро Іванович               0,0880 га                 1810700000:02:036:0050              
 



13. Внести зміни до п. 4 рішення дев’ятнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання № 940 від 23.11.2012 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 земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 
4. Надати громадянці Потаповій Наталії Василівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва індивідуальних гаражів по 
вулиці Б.Хмельницького, 10-Г міста Коростеня. 
 
14. Внести зміни до п.5 рішення сімнадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 815 від 23.08.2012 року «Про надання дозволу на 
проведення інвентаризації фактичного користування земельною ділянкою.» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
  5.Надати громадянину Серпутьку Дмитру Михайловичу дозвіл на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд по вулиці Садовій, 15 міста Коростеня. 
 
15. Внести зміни до п.63 рішення тридцять сьомої сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання № 10 від 04.02.2010 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.   
  63.Надати гр. Князєвій Людмилі Анатоліївні, гр. Данильченко Надії 
Петрівні дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Горького, 20 міста 
Коростеня. 
 
16.  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                         


