
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

двадцять п’ята сесія VІ скликання 
 

від 28.08.2013 р. №1190    

              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.23 рішення двадцять третьої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1084 від 25.04.2013 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність» в зв’язку з 
уточненням та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянці Охрімчук Антоніні Михайлівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва вулиці Проліскова 
міста Коростеня. 
 
2. Внести зміни до п.17 рішення виконкому Коростенської міської ради № 
308 від 28.11.1996 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  
17.  Бабешко Ярослава Леонідівна  вул. В.Котика, 30                0,0600 га 
 



3. Внести зміни до п.2.3 рішення двадцять четвертої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання від 06.06.2013 року № 1134 «Про затвердження 
технічних документацій із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди» в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
     2.3. Встановити розмір орендної плати за використання земельної ділянки 
фізичною особою-підприємцем Коробенком Володимирем Миколайовичем: 
4 952,88 грн. (чотири тисячі дев’ятсот п’ятдесят дві гривні 88 копійок) в рік; 
412,74 грн. (чотириста дванадцять гривень 74 копійок) в місяць. 
 

4. Внести зміни до п.2 рішення двадцять третьої сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання № 81 від 12.06.2008 року «Про надання громадянам  
дозволу на збір матеріалів попереднього погодження земельних ділянок для 
будівництва житлових будинків, господарських приміщень та споруд, 
гаражів» в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
      Надати громадянці Соляник Людмилі Володимирівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці О. Кошового, 
64 міста Коростеня. 
 
 

5. Внести зміни до п.405 рішення тридцять шостої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання 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.   
       Надати дозвіл гр. Козаковій Ользі Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по 2-му 
провулку Гранітному, 4 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

6. Внести зміни до п.4 рішення сімнадцятої сесії Коростенської міської ради 
V-го скликання від 23.08.2012 року «Про надання дозволу на складання 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні цільового 
призначення.» в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Сивириненку Володимиру Григоровичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по зміні 
цільового призначення по вулиці Базарна площа, 22 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, яка перебуває у власності громадянина, на зміну цільового 
призначення, а саме: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(магазин-офіс). 
 
7. Внести зміни до п.18 рішення сімнадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання 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.   
       Надати дозвіл гр. Баранівській Світлані Антонівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га 
по вулиці К.Маркса, 26 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

8. Внести зміни до п.12  рішення шостої сесії Коростенської міської ради VI-
го скликання від 12.05.2011 року «Про внесення змін до рішень» в зв’язку з 
уточненням та викласти його в наступній редакції.   
          Надати громадянину Єлізарову Руслану Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вулиці В.Котика, 3-Б міста Коростеня. 
 

9. Внести зміни до п.311 рішення тридцять шостої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання 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.   
       Надати дозвіл гр. Пашинській Зінаїді Якубівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по IV-му 
провулку Толстого, 34 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
10.  Внести зміни до п.8 рішення двадцять третьої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання від 25.04.2013 року № 1085  «Про внесення змін до 
рішень», 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                0,0929 га 
 

11. Внести зміни до п.13 рішення виконкому Коростенської міської ради №59 
від 20.03.1996 року «Про передачу земельних ділянок у приватну власність 
громадянам міста», 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  
13.  Сергеєв Юрій Костянтинович  вул. Сакко і Ванцетті, 82-а        0,0613 га 
 

12. Внести зміни до п.15 рішення дев’ятнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання від 23.11.2012 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову  оренду, надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в короткострокову  оренду та технічної 
документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування земельною ділянкою.» в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції.   
        Надати дозвіл Приватному підприємству «Укрпалетсистем» на 
виготовлення  технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди для розміщення 
та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вулиці 
Толстого, 3 міста Коростеня. 
 

13. Внести зміни до п.17 рішення виконкому Коростенської міської ради № 
308 від 28.11.1996 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  
17.  Бабешко Ярослава Леонідівна  вул. В.Котика, 30                0,0600 га 
 

14. Внести зміни до п.1 рішення двадцять третьої сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання № 81 від 12.06.2008 року «Про надання громадянам  
дозволу на збір матеріалів попереднього погодження земельних ділянок для 
будівництва житлових будинків, господарських приміщень та споруд, 
гаражів» в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Невмержицькому Ярославу Володимировичу дозвіл 
на складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
вулиці О.Кошового, 65 міста Коростеня. 
 
15. Внести зміни до п.18 рішення двадцять третьої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1084 від 25.04.2013 року «Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 



встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянці Лазар Галині Миколаївні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0500 га для садівництва по вулиці Корольова міста 
Коростеня. 
 

16. Внести зміни до п.24 рішення двадцять третьої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1084 від 25.04.2013 року «Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Чернецькому Сергію Євгеновичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по 
вулиці Коцюбинського  міста Коростеня. 
 

17. Внести зміни до п.29 рішення двадцять третьої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1084 від 25.04.2013 року «Про надання 
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність» в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Ярмолюку Тарасу Руслановичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0600 га для садівництва по вулиці 
Грушевського  міста Коростеня. 
 

18. Внести зміни до п.6 рішення четвертої сесії VI-го скликання 
Коростенської міської ради від 27.01.2011 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.   
        Надати дозвіл гр. Серпутько Ользі Миколаївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Жовтневій, 164 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

19. Внести зміни до п.4 рішення вісімнадцятої сесії VI-го скликання 
Коростенської міської ради 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.   
        Надати дозвіл гр. Дідківській Любові Миколаївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 



по вулиці К.Маркса, 116  міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
20. Внести зміни до п.16 рішення виконкому Коростенської міської ради №70  
від 15.03.1995 року «Про передачу земельних ділянок в приватну власність 
громадянам міста Коростеня» в зв’язку з уточненням та викласти його в 
наступній редакції.   
        Надати дозвіл гр. Сахневич Бенедикті Віталіївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га 
по вулиці Сакко і Ванцетті, 57-б міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
21. Внести зміни до п.29 рішення другої сесії Коростенської міської ради VI-
го скликання від 09.12.2010 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.   
       Надати дозвіл гр. Сергеєвій Ганні 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 
1-го Травня, 59/1 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
22. Внести зміни до п.15 рішення двадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання від 25.12.2012 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.   
       Надати дозвіл гр. Сергеєвій Ганні Федорівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва вулиці 1-го Травня міста 
Коростеня. 
 
23.  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                         


