
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

двадцять третя сесія VІ скликання 
 

від 25.04.2013 р. №1085  
   

              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. 1-2 рішення тридцять п’ятої  сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання № 28 від 05.11.2009 року «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів по встановленню 
зовнішніх меж  земельної  ділянки у постійне користування Житомирському 
державному обласному навчально-курсовому комбінату» в зв’язку з 
уточненням цільового використання землі та викласти його в наступній 
редакції.   
   1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню меж земельної ділянки площею 0,7506 га та 
передачу в постійне користування Житомирському державному обласному 
навчально-курсовому комбінату для будівництва та обслуговування закладів 
освіти по вулиці Коцюбинського, 74 міста Коростень. 
    2. Посвідчити правом постійного користування Житомирський державний 
обласний навчально-курсовий комбінат земельною ділянкою площею 0,7506 
га для будівництва та обслуговування закладів освіти по вулиці 
Коцюбинського, 74 міста Коростеня. 
 

2. Внести зміни до п.395 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 та викласти його в наступній редакції.   



    395. Надати дозвіл гр. Ходаківській Надії Іванівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1028 га 
по вулиці С.Лазо, 24 міста Коростеня для садівництва.  
 

3. Внести зміни до п.259 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 та викласти його в наступній редакції.   
    259. Надати дозвіл гр. Поташкіну Олександру Борисовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Горького, 156 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  

 

4. Внести зміни до п.354 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 та викласти його в наступній редакції.   
    354. Надати дозвіл гр. Ходаківській Емілії Іванівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Ломоносова, 3 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

5. Внести зміни до п.89 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 та викласти його в наступній редакції.   
    89. Надати дозвіл гр. Кондратенко Любові Федорівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Мануїльського, 38 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
6. Внести зміни до п.60 рішення тридцять сьомої сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання № 60 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.   
    60. Надати дозвіл гр. Козаченко Галині Єсипівні, гр. Архипчук Олені 
Борисівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 9-го Травня, 14 міста Коростеня 



для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.  
 
7. Внести зміни до п. 4 рішення вісімнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання № 875 від 18.10.2012 року «Про внесення змін до 
рішень», в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції. 
     Надати дозвіл гр. Середюк Марії Ничипорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0300 га по вулиці 
Древлянській, 25-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
8. Внести зміни до п.21 рішення виконкому Коростенської міської ради № 17 
від 21.01.1998 року «Про передачу земельних ділянок у приватну власність 
громадянам міста Коростень», в зв’язку з уточненням 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  
21.  Хямяляйнен Лев Олександрович  вул. Козака, 67                0,0800 га 
 
9. Внести зміни до п. 20 додатку № 1 рішення п’ятої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання від 17.08.2006 року «Про затвердження проектів 
відведення та про передачу земельних ділянок у власність громадянам для 
індивідуальної житлової забудови та гаражів», в зв’язку з уточненням 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  
 

20.  Воронін Олексій Сергійович   вул.  Оснадчука, 22-Б          0,1000 га 
 
10. Внести зміни до п. 6.1 рішення шістнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ скликання № 780 від 21 червня 2012 року «Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення» 
в зв’язку з уточненням строку дії договору оренди землі та викласти його в 
наступній редакції. 
 
6.1. Встановити строк короткострокової оренди Товариству з обмеженою 
відповідальністю Виробничо-комерційне підприємство «Інтертрансстрой» 



земельної ділянки площею 0,3260 га для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку: 3 (три) роки. 
 
11.  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                         


