
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

тридцята сесія VІ скликання 
 

від 28.01.2014 р. №1379    

   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.2 рішення двадцять шостої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1239 від 10.10.2011 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 Никончуку Петру Петровичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по вул. 
Шолом-Алейхема, 53-О міста Коростеня. 
 

2.  Внести зміни до рішення двадцять другої сесії VI-го скликання від 19.03.2013 
року № 1056 «Про надання Відділу освіти виконкому Коростенської міської ради 
дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) у постійне користування», в 
зв’язку зі зміною законодавства та викласти його в наступній редакції 
   1.Надати Відділу освіти виконкому Коростенської міської ради дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти: 

 по вулиці Б.Хмельницького, 26 міста Коростеня (розміщення та 
обслуговування центру розвитку дитини №4); 

по вулиці Котовського, 24 міста Коростеня (розміщення та обслуговування 
Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1); 

по вулиці Грушевського, 66 міста Коростеня (розміщення та 
обслуговування Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11); 



по вулиці Грушевського, 21 міста Коростеня (розміщення та 
обслуговування Коростенської міської гімназії). 
  2. Остаточну площу встановити геодезичним способом при розробці проектів  
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування. 
  3. Відділу освіти виконкому Коростенської міської ради розроблений проект 
землеустрою щодо відведення вказаної земельної ділянки в постійне 
користування погодити з територіальним органом центрального органу 
виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері земельних 
відносин та органом містобудування та архітектури.  
  4. Погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування Відділу освіти виконкому Коростенської міської ради 
подати на затвердження до Коростенської міської ради. 
 

3. Внести зміни до п.2.2 рішення двадцять дев’ятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання № 1342 від 26.12.2013 року «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 терміну надання земельної ділянки в оренду та викласти його в 
наступній редакції.   
       Передати в довгострокову оренду строком на 20 (двадцять) років                          
гр. Васьківській Галині Василівні земельну ділянку площею 0,0897 га цільового 
призначення - для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд  по вулиці Ш.Алейхема, 90-А міста Коростень. 
 

4. Внести зміни до п.49 додатку №1 до рішення двадцять п’ятої сесії 
Коростенської міської ради VI-го скликання № 1189 від 28.08.2013 року «Про 
погодження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» у власність 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 
 
Сарнавська Оксана Петрівна               вул. Козаченка, 4            0,1000 га          1/4 
Рафальський Олександр Тимофійович                                                                  1/4                                       
 
 
5. Внести зміни до п.17 додатку №1 до рішення виконкому Коростенської міської 
ради від 21.02.1996 року №39 «Про передачу земельних в приватну власність 
ділянок громадянам м. Коростеня», в зв’язку зі зміною законодавства та викласти 
його в наступній редакції. 
      Надати дозвіл гр. Вигівському Олексію Григоровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 



Грушевського, 158 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
 
6. Внести зміни до п.8 додатку №1 до рішення виконкому Коростенської міської 
ради від 19.03.1997 року №39 «Про передачу в приватну власність земельних 
ділянок громадянам міста Коростеня», в зв’язку зі зміною законодавства та 
викласти його в наступній редакції. 
      Надати дозвіл гр. Хладек Марії Філімонівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці Матросова, 
30 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 

                        
7. Внести зміни до п.175 додатку №1 до рішення виконкому Коростенської 
міської ради від 20.04.1994 року №111 «Про передачу в приватну власність 
земельних ділянок громадянам міста Коростеня», в зв’язку зі зміною 
законодавства та викласти його в наступній редакції. 
      Надати дозвіл гр. Рябоконь Світлані Олексіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га по 2-му провулку 
К.Лібкнехта, 6 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
8. Внести зміни до п.147 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. Медведчуку Степану Кириловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці Малишко, 
27 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 
9. Внести зміни до п.16 рішення двадцять шостої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1231 від 10.10.2013 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 
призвища та викласти його в наступній редакції.   
      Надати дозвіл гр. Сливці Валентині Йосипівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці 
Ломоносова, 101 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
10. Внести зміни до п.2 додатку №1 до рішення виконкому Коростенської міської 
ради від 20.10.1999 року №485 «Про передачу в приватну власність земельних 
ділянок громадянам міста Коростеня», в зв’язку зі зміною законодавства та 
викласти його в наступній редакції. 



      Надати дозвіл гр. Литвинчуку Михайлу Олександровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0570 га по вулиці 
К.Лібкнехта, 19 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                         


