
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

двадцять шоста сесія VІ скликання 
 

від 10.10.2013 р. №1229   

              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.16 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 зі зміною 
законодавства та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Давидюку Миколі Анатолійовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,0600 га для садівництва в 
садовому товаристві «Дружба» міста Коростеня. 
 
2. Внести зміни до п.1-3 рішення дев’ятнадцятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 928 від 23.11.2012 року «Про затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню меж земельної ділянки в короткострокову оренду гр. 
Романюку В. М.» в зв’язку з уточненням цільового призначення земельної 
ділянки та викласти їх в наступній редакції.   
       1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню меж земельної ділянки площею 0,0023 га та 
передачу в короткострокову оренду гр. Романюку Віктору Миколайовичу  
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Сосновського, 
62-А міста Коростень. 
 

        2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню меж земельної ділянки площею 0,0023 га та 
передачу в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки гр. Романюку 



Віктору Миколайовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Сосновського, 62-А міста Коростень. 
 

        3. Передати  в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки гр. 
Романюку Віктору Миколайовичу земельну ділянку площею 0,0023 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Сосновського, 62-
А міста Коростень.  

 
3. Внести зміни до п.2 рішення двадцять четвертої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання від 06.06.2013 року № 1129 «Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової 
забудови, індивідуальних гаражів» в зв’язку з уточненням адреси та викласти 
його в наступній редакції.   
      Надати громадянці Яценко Наталії Сергіївні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва індивідуального гаража по 
вул. Сосновського, 28-Ж міста Коростеня. 
 

4. Внести зміни до п.26 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 зі зміною 
законодавства та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Башинському В’ячеславу Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по 
вулиці Гагаріна міста Коростеня. 
 
 

5. Внести зміни до п.6 рішення двадцять п’ятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1086 від 28.08.2013 року Про надання громадянам 
дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу 
земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови, 
індивідуальних гаражів» в зв’язку з уточненням адреси та викласти його в 
наступній редакції.   
       Надати громадянину Балюку Олегу Володимировичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0100 га для садівництва по провулку 8-го 
Березня міста Коростеня. 
 
6. Внести зміни до п.15 рішення двадцять четвертої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1136 від 06.06.2013 року «Про внесення змін 
до рішень» в зв’язку зі зміною законодавства та викласти його в наступній 
редакції.   
       Надати громадянці Бовсунівській Людмилі В’ячеславівні дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,4000 га для ведення особистого 
селянського господарства по вулиці Кірова міста Коростеня. 
 



7.  Внести зміни до рішення Чигирівської сільської ради народних депутатів 
Коростенського району за №37 від 10.09.1999 року, 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  
Усенко Ганна Адамівна  вул. Проліскова, 52                       0,1000 га 
 

 
Список                                                 Додаток № 2 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
садівництва  

Усенко Ганна Адамівна  вул. Проліскова                              0,1200 га 
 
8. Внести зміни до п.28.1 рішення двадцять другої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1051 від 19.03.2013 року «Про поновлення договорів 
оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення» в зв’язку 
з уточненням строку оренди та викласти його в наступній редакції.   
      Встановити строк короткострокової оренди Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Формула плюс» земельної ділянки площею 0,0841 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 3 (три) роки. 
8.1. Договір оренди зареєстрований за № 636 від 04.06.2013 року визнати 
таким, що втратив чинність.  
 
9. Внести зміни до п.49 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 зі зміною законодавства та викласти його в наступній редакції.   
      Надати дозвіл гр. Петровській Валентині Андріївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Пацаєва, 2-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
10.  Внести зміни до п.4 рішення виконкому Коростенської міської ради за 
№303 від 15.11.1995 року «Про передачу земельних ділянок у приватну 
власність громадянам м. Коростеня», 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  
Микитенко Інна Вячеславівна    вул. Сакко і Ванцетті, 50                 0,0357 га 
 

 



 

11.  Внести зміни до рішення Чигирівської сільської ради народних депутатів 
Коростенського району за №20 від 21.06.1997 року, 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  
Лібішевська Марія Антонівна   вул. Чигирівська, 9                       0,1000 га 
 

 
   Список                                                 Додаток № 2 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
садівництва  

 
Лібішевська Марія Антонівна   вул. Чигирівська                          0,1200 га 
 
12. Внести зміни до рішення двадцять третьої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1092 від 25.04.2013 року «Про надання дозволу 
ФОП Соловйову А.Ф. на викуп земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення у власність шляхом продажу» в зв’язку з уточненням та 
викласти його в наступній редакції.   
1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Соловйову Анатолію 
Федоровичу на виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення загальною площею 0,0296 га по вул. 
Сосновського, 38-Т для інших потреб промисловості та встановити 
авансовий платіж в розмірі 20 % від нормативної грошової оцінки, а саме – 
5 372,80 грн. (п’ять тисяч триста сімдесят дві гривні 80 копійок). 
2. Фізичній особі-підприємцю Соловйову Анатолію Федоровичу 
перерахувати авансовий платіж 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.  
3. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Соловйова Анатолія Федоровича в 
десятиденний термін після підписання договору сплатити авансовий платіж в 
розмірі 20% від нормативної грошової оцінки яка становить 26 864,00 грн. 
(двадцять шість тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 00 копійок), а саме – 
5 372,80 грн. (п’ять тисяч триста сімдесят дві гривні 80 копійок). 
4. Звіт про експертну грошову оцінку земельних ділянок загальною площею 
0,0296 га, які передані фізичній особі-підприємцю Соловйову Анатолію 
Федоровичу в оренду для інших потреб промисловості по вул. Сосновського, 
38-Т міста Коростеня, подати на затвердження сесії Коростенської міської 
ради. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності та з 
питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 
 



13. Внести зміни до п.26 додатку №1 до рішення дев’ятнадцятої сесії 
Коростенської міської ради VI-го скликання № 945 від 23.11.2012 року «Про 
погодження технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян.» 
в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції.   

 

 
Список 

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

господарських будівель і споруд  
 
 

Прізвище, ім’я, по батькові       Адреса ділянки               Площа       Частка       
 
Шахова Надія Федорівн         1-й пров. Пролетарський, 9    0,1000 га           3/8 
Галицька Віра Павлівна                                                                                      5/8 
 
14. Внести зміни до п.2.3 рішення двадцять другої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1046 від 19.03.2013 року «Про затвердження 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельною ділянкою» в зв’язку з 
прерахунком плати за сервітутне користування земельною ділянкою та 
викласти його в наступній редакції.   
       Встановити розмір плати за сервітутне землекористування 
«Телерадіокомпанії «Екран» у формі товариства з обмеженою 
відповідальністю: площею 0,0308 га -1 738,47 грн. (одна тисяча сімсот 
тридцять вісім гривень 47 копійок) в рік; 144,87 грн. (сто сорок чотири гривні 
87 копійок) в місяць; площею 0,0035 га – 197,55 грн. (сто дев’яносто сім 
гривень 55 копійок) в рік; 16,46 грн. (шістнадцять гривень 46 копійок) в 
місяць. 

 
15.  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                         


