
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

тридцять друга сесія VІ скликання 
 

від 17.04.2014 р. №1456    

   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.3 рішення тридцятої сесії Коростенської міської ради VI-го 
скликання № 1376 від 28.01.2014 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок у 
власність для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд, будівництва індивідуальних гаражів, садівництва» в зв’язку з 
уточненням адреси та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянину Шевченку Валентину 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 Д. Саченка, 90 міста 
Коростеня. 
 

2.  Внести зміни до п.11 рішення тридцятої сесії Коростенської міської ради VI-го 
скликання № 631 від 28.01.2014 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок у 
власність для індивідуальної житлової забудови» в зв’язку зі зміною прізвища 
громадянки та викласти його в наступній редакції.   
       Надати громадянці Антонюк Юлії Ігорівні 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 ІІІ-му пров. Зв’язківців, 5 міста Коростеня. 
 

3. Внести зміни до п.328 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. Мяновській Валентині Михайлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0903 га по 1-му провулку 
Гранітному, 9 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
4. Внести зміни до п. 2-4 рішення двадцять п’ятої сесії Коростенської міської ради 
VI-го скликання № 1191 від 28.08.2013 року «Про припинення права 
короткострокової оренди ФОП Супруненко А. М. та надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди ПАТ «Коростенський хлібозавод» в 
зв’язку зі зміною законодавства та викласти його в наступній редакції.                          

    2. Надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Коростенський 
хлібозавод» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на умовах оренди орієнтованою площею 0,0040  га по вулиці Жовтневій, в районі 
поліклініки міста Коростеня для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
         3. Рекомендувати Публічному акціонерному товариству «Коростенський 
хлібозавод» замовити в землевпорядній організації, яка має право на виконання 
даного виду робіт, розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди. 
    4. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі Житомирської 
області (Вигівській Р. П.) проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на умовах оренди подати для затвердження на розгляд сесії Коростенської міської 
ради. 
 
5. Внести зміни до п.20 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. Петровій Ларисі 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 Воровського, 
56 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 
6. Внести зміни до п.8-8.1. рішення двадцять п’ятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання №1183 від 28.08.2013 року «Про поновлення договорів 
оренди земельних  ділянок несільськогосподарського призначення.» в зв’язку з 
уточненням площі та викласти його в наступній редакції.   
        8. В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 02 липня 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням чотирнадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 24 квітня 2012 року в короткострокову 
оренду Трибушку Сергію Васильовичу цільового використання - для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі (розміщення та обслуговування торгівельного 
майданчика) по вулиці Грушевського, 1-А міста Коростеня. 



     8.1. Встановити строк короткострокової оренди Трибушку Сергію Васильовичу 
земельної ділянки площею 0,0256 га цільового використання – для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
6.1. Договір оренди землі реєстраційний №665 від 08.11.2013 року, визнати таким, 
що втратив чинність. 
 
7.  Внести зміни до п.7 рішення тридцятої сесії Коростенської міської ради VI-го 
скликання №1376 від 28.01.2014 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 Жолудь Аллі Василівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по вулиці 
К. Маркса, 61-К міста Коростеня. 
 
8. Внести зміни до п.20 рішення виконкому Коростенської міської ради за №672 від 
06.12.2000 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  
Вигівський Олександр Леонідович  вул. Древлянська, 9              0,0920 га 
 

 
9. Внести зміни до п.1 рішення виконкому Коростенської міської ради за №197 від 
26.07.1995 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  
Білецька Ольга Петрівна           вул. Древлянська, 19                0,0876 га 
 
10. Внести зміни до п.266 рішення виконкому Поліської сільської ради за №79 від 
15.12.1999 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  
Шевчук Юрій Іванович                    вул. Селезньова, 233                 0,1000 га 

 
Список                                                 Додаток № 2 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для ведення 
особистого селянського господарства  

Шевчук Юрій Іванович                    вул. Селезньова, 233                 0,1500 га 
 
 
 
 
11. Внести зміни до п.3 додатку №2  рішення двадцять дев’ятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1336 від 26.12.2013 року «Про затвердження 



проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам 
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 
споруд, будівництва індивідуальних гаражів, садівництва.» в зв’язку з уточненням 
кадастрового номеру земельної ділянки та викласти його в наступній редакції 
 

                       Додаток № 2 
                                     до рішення двадцять дев’ятої сесії Коростенської міської 

                                               ради VІ скликання №1336 від 26.12.2013 року 
 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки  

для будівництва індивідуальних гаражів. 
 

Прізвище, ім’я, по батькові     Адреса ділянки         Площа         Кадастровий номер 
 
3.Пилипенко Марія Олександрівна  вул. К.Маркса, 68-а         0,0030 га   1810700000:02:003:0562 
 
 
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                         


