
 
ПРОТОКОЛ  №37 

засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, 
будівництва та архітектури 

 
Від  11.12.2014 року 
Місце проведення: кабінет №26 
Головуючий: Желєзко В.Д. – заступник голови комісії. 
 
ПРИСУТНІ:  
1. Желєзко В.Д. 
2.Іванов С.С. 
3.Науменко А.І. 
4.Волківська Л.М. 
5.Ходаківська В.П. 
6.Дідківський В.М. 
7.Загоровський Ю.Г. 
 

В роботі постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури взяли 
участь секретар міської ради Ходаківський В.В., член громадської ради, голова комісії з питань 
земельних ресурсів, будівництва та архітектури Муравицький О.Б. 
 
ЗАПРОШЕНІ:    
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови. 
Ясинецький О.А. - заступник міського голови. 
Вигівська Р.П. - начальник управління Держземагентства у Коростенському районі. 
Тарасенко В.Л. – заступник начальника управління Держземагентства у Коростенському районі. 
Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Назва питання 
 
1.Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року.  
2.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  «Про передачу земельних 
ділянок у приватну власність громадянам міста» такими, що втратили чинність 
3.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  
4.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  
5.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки гр. 
Майструку Р.В.  
6.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне 
користування Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради  
7.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
ФОП Грищенку А.В.  
8.Про передачу  земельної  ділянки  на  умовах  оренди  ФОП Жолдаку В.М.  
9.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
індивідуального садівництва 
10.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди. 



11.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам 
12.Про внесення змін до рішень 
13.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення 
14.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, індивідуального садівництва. 
15.Про надання дозволу гр. Вигівському Ю.В. на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення у власність шляхом продажу. 
 
  
1.СЛУХАЛИ: Колективне звернення мешканців мікрорайону Чолівка, щодо виділення 

земельних ділянок під будівництво. 
ВИСТУПИЛИ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови: 

-Вирішенням даного питання займається робоча група, проводиться 
відповідна роз’яснювальна робота.  

2.СЛУХАЛИ: Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 
року 

ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. - заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 

ради. 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

3.СЛУХАЛИ: Про визнання окремих пунктів додатків до рішень міськвиконкому  «Про 
передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам міста» 
такими, що втратили чинність. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність . 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

5.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки гр. Майструку Р.В. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів.  

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в постійне користування Відділу освіти виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів.  

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на умовах оренди ФОП Грищенку А.В.  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

8.СЛУХАЛИ: Про передачу  земельної  ділянки  на  умовах  оренди  ФОП Жолдаку В.М. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 
 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

9.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, індивідуального 
садівництва. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів: 
-В проект рішення  додаток №1 пропоную довключити Єлізарова Руслана 
Миколайовича вулиця В.Котика 3-Б. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

10.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на умовах оренди. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
громадянам. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів: 
- Питання Туровської  О.І. (п.13  додаток №1) буде знято, якщо до спільного 
засідання постійних комісій не буде присвоєний кадастровий номер. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

12.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 



13.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

14.СЛУХАЛИ: 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, індивідуального садівництва. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів: 
-Пропоную виключити з проекту рішення на доопрацювання п.2 Губич 
С.М. по провулку Чолівському,8,  п.6. Стоцька А.Є. по вул. Кірова, 57-В. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу гр. Вигівському Ю.В. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

16.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 38 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
 
 
Заступник голови постійної комісії  
з питань  земельних ресурсів,  
будівництва та архітектури                                                                   В.Д. Желєзко 
                                                                    
      
Секретар постійної комісії  
з питань  земельних ресурсів,  
будівництва та архітектури                                                                    Л.М. Волківська                                   


