
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

двадцять сьома сесія VІ скликання 
 

від 14.11.2013 р. №1276    

            
   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.4 рішення двадцять третьої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1087 від 25.04.2013 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 та викласти його в наступній редакції.   
        Надати громадянці Вознюк Віті Миколаївні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по вул. 
Пушкінська, 8-Б міста Коростеня. 
 
2. Внести зміни до п.7 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 громадянці Вигівській Юлії Владиславівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0600 га для садівництва в Товаристві колективного саду 
заводу шляхових машин  «Жовтнева кузня» міста Коростеня. 
 
 



3. Внести зміни до п.2 рішення двадцять третьої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1085 від 25.04.2013 року «Про внесення змін до рішень» в 
зв’язку зі зміною законодавства та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянці Ходаківській Надії Іванівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1028 га для садівництва по вулиці С.Лазо міста 
Коростеня. 
 

4. Внести зміни до п.9 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 Сосновському Олександру Вікторовичу 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 провулку Чолівському, 24-А 
міста Коростеня. 
 
 

5. Внести зміни до п.11 додатку №2 до рішення двадцять другої сесії 
Коростенської міської ради VI-го скликання № 1049 від 19.03.2013 року «Про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення та про передачу земельних 
ділянок у власність громадянам для будівництва і обслуговування житлових 
будинків, господарських будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів» 
в зв’язку з уточненням кадастрового номеру земельної ділянки та викласти його в 
наступній редакції.   

                       Додаток № 2 
                                     до рішення двадцять другої сесії Коростенської міської 

                                               ради VІ скликання №1049 від 19.03.2013 року 
 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки  

для будівництва індивідуальних гаражів. 
 

Прізвище, ім’я, по батькові     Адреса ділянки         Площа         Кадастровий номер 
 
11.Волкова Олена Євгеніївна        пров. Сосновського, 42-Е   0,0024 га   1810700000:01:028:0097 

 
6. Внести зміни до п.17 рішення двадцять п’ятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1088 від 28.08.2013 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 дозвіл гр. Дурнєвій Ганні Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,2500 га по вулиці Павла 
Зеленого міста Коростеня для ведення особистого селянського господарства.  
 



7. Внести зміни до рішення двадцять п’ятої сесії Коростенської міської ради VI-го 
скликання № 1196 від 28.08.2013 року «Про надання Відділу освіти виконавчого 
комітету Коростенської міської ради дозволу на розробку проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у постійне користування» в зв’язку з 
уточненням та викласти його в наступній редакції.   
7.1. В зв’язку із закінченням терміну дії договору оренди на земельну ділянку № 
559 від 25 липня 2012 року ТОВ «Капітальні інвестиції», припинити частково 
короткострокову оренду на земельну ділянку площею 1,0 га. 
7.2. Надати Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради 
дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
постійне користування по вулиці І. Оснадчука, 20 міста Коростеня цільового 
призначення для будівництва та обслуговування закладів освіти. 
7.3. Остаточні площі встановити геодезичним способом при розробці проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування. 
7.4. Рекомендувати Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської 
ради замовити в землевпорядній організації, яка має право на виконання даного 
виду робіт, розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування 

7.5. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі Житомирської 
області (Вигівській Р. П.) розроблений проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у постійне користування подати для затвердження на розгляд 
сесії Коростенської міської ради. 
 
8.  За добровільною відмовою припинити право постійного користування гр. 
Вороніній Світлані Юріївні на земельну ділянку площею 0,2958 га по вулиці 
Пацаєва, 3 міста Коростеня. 
8.1. Надати дозвіл гр. Вороніній Світлані Юріївні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) на умовах оренди орієнтованою площею 0,2958 для будівництва та 
обслуговування інших будівель громадської забудови по вулиці Пацаєва, 3 міста 
Коростеня.   
 
9. Внести зміни до п.18 рішення п’ятнадцятої сесії Коростенської міської ради V-
го скликання № 31 від 07.08.2007 року «Про надання громадянам  дозволу на збір 
матеріалів попереднього погодження земельних ділянок для будівництва 
житлових будинків, господарських приміщень та споруд, гаражів.» в зв’язку зі 
змінами в законодавстві та викласти його в наступній редакції.   
        Надати громадянину Семенішину Дмитру Анатолійовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці О.Кобилянської, 31 
міста Коростеня. 
 
10. Внести зміни до п.3 рішення двадцять четвертої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1129 від 06.06.2013 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 Галицькому Володимиру Йосиповичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці О.Кобилянської, 37 
міста Коростеня. 
 
11. Внести зміни до п.4 рішення двадцять четвертої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1129 від 06.06.2013 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 громадянці Стащук Ларисі Василівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд по вулиці О.Кобилянської, 35 міста 
Коростеня. 
 
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                         


