
                                                                            
 
                                                  РІШЕННЯ 

тридцять сьома сесія VІ скликання 
 

від 06.11.2014 р. №1679 
  

Про внесення змін до рішень 
 

Розглянувши заяви громадян 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.6 рішення тридцять дев’ятої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання №24 від 25.03.2010 року “Про надання дозволу на 
виготовлення 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: 
         “Надати дозвіл громадянам Филоненку Василю Івановичу, Ковальчук 
Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,0524 га по вулиці Воровського, 41-А міста Коростеня 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд”. 
 

2. Внести зміни до п.19 рішення тринадцятої сесії Коростенської міської 
ради VI-го скликання №631 від 15.03.2012 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 та викласти його в наступній редакції: 
         “Надати громадянину Голубу Олександру Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вулиці Крупської, 12-Ф міста Коростеня”. 
 
 
 



3. Внести зміни до п.8 рішення чотирнадцятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №678 від 24.04.2012 року “Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови, 
гаража”, в зв’язку з уточненням адреси та викласти його в наступній редакції: 
         “Надати громадянину Кузнєцову Юрію Васильовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці А.Дагірова, 4 
міста Коростеня”. 
 

4. Внести зміни до п.157 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 з уточненням та викласти його в наступній редакції: 

  “Надати дозвіл громадянину Карасю Олегу Миколайовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по 2-му провулку Шатрищанському, 19-А  міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд”. 
 

5. Внести зміни до п.2 рішення одинадцятої сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання № 31 від 20.03.2007 року “Про припинення права 
короткострокової оренди земельної ділянки Спільному українсько-
англійському підприємству “Західна Нафтова Група” та затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню меж земельної ділянки в короткострокову оренду                          
ТОВ “Вест Ойл Груп”, в зв’язку з уточненням адреси та викласти його в 
наступній редакції: 

  “Надати в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки                         
ТОВ “Вест Ойл Груп” земельну ділянку площею 0,1817 га по вулиці 
Жовтневій, 26-В  міста Коростеня цільового призначення – для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі”. 

 
6. Внести зміни до п.3.2. рішення тридцять шостої сесії Коростенської 

міської ради VI-го скликання № 1630 від 25.09.2014 року “Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди”, 
в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції:   
       “Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою 
Заставською Наталею Василівною вказаної земельної ділянки: 7230,18 (сім 
тисяч двісті тридцять гривень 18 копійок) в рік; 602,52 (шістсот дві гривні 52 
копійки) в місяць”. 
 
 
 
 



7. Внести зміни до п.21 рішення тридцять другої сесії Коростенської 
міської ради VІ-го скликання № 1457 від 17.04.2014 року “Про надання 
дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування 
земельними ділянками, розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди, 
постійне користування”, в зв’язку з уточненням адреси та викласти його в 
наступній редакції: 

  “Надати Публічному акціонерному товариству “Коростенський 
хлібозавод” дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди орієнтовною площею 0,0200 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Київській, 11-А 
міста Коростеня”. 

 
8. Внести зміни до п.9 додатку №2 до рішення сьомої сесії Коростенської 

міської ради  VІ-го скликання № 276 від 07.07.2011 року “Про затвердження 
проектів землеустрою щодо відведення та про передачу земельних ділянок у 
власність громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, 
господарських будівель та споруд,  гаражів”, в зв’язку з уточненням адреси та 
викласти його в наступній редакції: 

Додаток №2 
до рішення сьомої сесії Коростенської міської ради 

VI скликання №276 від 07.07.2011 року 
  

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки 

для будівництва індивідуального гаражу 
 

Прізвище, ім’я, по батькові                 Адреса ділянки                        Площа 
 
9. Желєзко Павліна Петрівна             вул. К.Маркса, 61-Л               0,0024 га 
 

9. Внести зміни до п.1. рішення тридцять п’ятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1588 від 28.08.2014 року “Про надання 
дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 
складання документів про надання права сервітутного землекористування 
земельними ділянками, розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди”, в 
зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції:   
       “Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Грищенку Андрію 
Васильовичу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди орієнтовною площею 0,0110 га для будівництва і 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Ольгинська, 2-Б міста Коростеня”. 
 
 



10. Внести зміни до п.10 рішення двадцять шостої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання №1239 від 10.10.2013 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 Івасенку Сергію Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0042 га для будівництва 
індивідуальних гаражів по вулиці Грушевського, 28-Б міста Коростеня”. 
 
 11. Управлінню Держземагенства у Коростенському районі внести 
відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
 
 
 
 

Міський голова                                                                       В. Москаленко 
 

Секретар міської ради                                                                                       В. Ходаківський 
Перший заступник міського голови                                                                В. Вигівський 
Начальник юридичного відділу                                                                      Т. Камінська    

       Начальник відділу архітектури,  
       містобудування та земельних ресурсів                                                           С. Тумаш 
 


