
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

двадцять дев’ята сесія VІ скликання 
 

від 26.12.2013 р. №1329    

   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 двадцять третьої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1084 від 25.04.2013 року «Про внесення змін до рішень» в 
зв’язку зі зміною законодавства та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Войтюку Сергію Івановичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по вулиці Горького міста 
Коростеня. 
 

2. Внести зміни до п.288 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 зі 
зміною законодавства та викласти його в наступній редакції.   
      Надати дозвіл гр. Лукашенко Катерині Вікторівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Курчатова, 
28 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

3. Внести зміни до п.280 рішення сьомої сесії Коростенської міської ради VI-го 
скликання № 280 від 07.07.2009 року «Про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадян.» в зв’язку зі зміною 
законодавства та викласти його в наступній редакції.   



      Надати дозвіл гр. Васянович Оксані Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га по вулиці Червоних 
партизан, 4 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

4. Внести зміни до п.310 рішення тридцять шостої сесії Коростенської міської 
ради VI-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 зі 
зміною законодавства та викласти його в наступній редакції.   
      Надати дозвіл гр. Маренцеву Анатолію Андрійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по провулку 
Південний, 21-б міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
 

5. Внести зміни до п.13 рішення двадцять шостої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1229 від 10.10.2013 року «Про внесення змін до рішень» в 
зв’язку з уточненням часток 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 Федорівна          1-й пров. Пролетарський, 9     0,1000 га          5/8  
Галицька Віра Павлівна                                                                                         3/8 
 
6. Внести зміни до п.14 рішення двадцять сьомої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1278 від 14.11.2013 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 Пилипенко Марії Олександрівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці К.Маркса, 68-А міста Коростеня. 
 

7. Внести зміни до п.7.2 рішення двадцять четвертої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1135 від 06.06.2013 року «Про поновлення договорів 
оренди земельних  ділянок несільськогосподарського призначення» в зв’язку з 
переглядом розміру орендної плати та викласти його в наступній редакції.   
       Встановити розмір орендної плати за використання Приватному 
акціонерному товариству «Інтертайл» вказаної земельної ділянки: 131 007,45 грн. 



(сто тридцять одна тисяча сім гривень 45 копійок) в рік, 10 917,26 грн. (десять 
тисяч дев’ятсот сімнадцять гривень 26 копійок) в місяць. 
 

8. Внести зміни до п.1 рішення шостої сесії Коростенської міської ради VI-го 
скликання № 221 від 12.05.2011 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 
та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянці Заставській Наталі Василівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0031 га для будівництва індивідуального гаражу по вул. 
Кірова,  № 72-в міста Коростеня. 
 

9. Внести зміни до п.5-5.1 рішення п’ятнадцятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 735 від 24.05.2012 року «Про поновлення договорів оренди 
земельних  ділянок несільськогосподарського призначення» в зв’язку з 
уточненням цільового призначення земельної ділянки та викласти його в 
наступній редакції.   
       5.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 13 червня 
2008 року земельної ділянки, яка надана рішенням двадцять третьої сесії V-го 
скликання Коростенської міської ради від 12 червня 2008 року в короткострокову 
оренду ТОВ «БК Київєврокредит Буд» для будівництва і обслуговування 
багатоповерхового житлового будинку по вулиці Грушевського, 108-А міста 
Коростеня. 
       5.1. Встановити строк короткострокової оренди ТОВ «БК Київєврокредит 
Буд» земельної ділянки площею 0,2813 га для будівництва і обслуговування 
багатоповерхового житлового будинку: 3 (три) роки. 
 

10. Внести зміни до п.225 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 зі 
зміною законодавства та викласти його в наступній редакції.   
      Надати дозвіл гр. Хоменко Броніславі Францівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці В. 
Сингаївського, 14 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

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                         


