
ПРОТОКОЛ  №39 
засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури 
 

Від  05.03.2015 року 
Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування  №13. 
Головуючий: Абрамович В.С. – голова комісії. 
 
ПРИСУТНІ:  
 
1. Желєзко В.Д. 
2.Науменко А.І. 
3.Загоровський Ю.Г. 
4. Абрамович В.С. 
5. Барилюк С.М. 
6.Волківська Л.М. 
 
В роботі постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури взяли 

участь секретар міської ради Ходаківський В.В. 
 
ЗАПРОШЕНІ:    
Тумаш С.П. - начальник відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів - 

головний архітектор міста. 
Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Назва питання 
1.Про визнання окремих пунктів додатків до рішень виконкому такими, що втратили чинність, 
стосовно передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам міста 
 
2.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  
 
3.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність  
 
4.Про надання дозволу виконавчому комітету Коростенської міської ради на розробку проекту 
землеустрою земельної ділянки по вулиці В.Сосновського, 43-К 
 
5.Про надання дозволу Виробничо-комерційній фірмі «Верас» в формі товариства з обмеженою 
відповідальністю на проведення інвентаризації земельної ділянки переданої у постійне 
користування по 1-му провулку Гранітному, 19 
 
6.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. 
 
7.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки гр. 
Сохорі В.Й.  
 
8.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам  



 
9.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам 
 
10.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення   
11.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди гр. 
Железняк К.С. 
 
12.Про припинення права оренди та сервітутного користування на земельні ділянки  
 
13.Про припинення права сервітутного землекористування ПП «Істок-2007» та надання дозволу на 
виготовлення технічної документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування Гур’яновій Л.О. 
 
14.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
 
15.Про надання дозволу приватному підприємству «Коростенська «Фірма «Друк» на проведення 
інвентаризації земельної ділянки по вулиці Кірова, 4-А 
 
16.Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради дозволу на виготовлення проекту 
із землеустрою на земельну ділянку по вулиці Жовтневій, 11-Б міста Коростені  
 
17.Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради дозволу на виготовлення проекту 
із землеустрою на земельну ділянку по вулиці Мельника, в районі будівлі №14-В міста Коростені  
 
18.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки гр. 
Ярмолюку Р.В. 
 
19.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Підприємству з 
іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Житомир-Петрол» та 
надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «Ассагай»  про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 
 
20.Про надання дозволу ФОП Бессарабову А.М. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу 
 
21.Про продаж ФОП Дубінчук І.В. та ФОП Нікітіній І.В. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявників      
 
22.Про передачу земельної ділянки на умовах оренди ФОП Хланю В.А.  
 
23.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-Б  на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
24.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-Г  на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
25.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-Д  на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
26.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-Е  на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
27.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-Є  на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
28.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-Ж  на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 



 
29.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-З  на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
30.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-І на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
31.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-К на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
32.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-Л на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
33.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-Н на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
 
34.Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Шатрищанській, 6-О на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
35.Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» Колвальчука Сергія Івановича 
 
36.Про інформацію на звернення депутатів Коростенської міської ріди щодо можливої руйнації 
чинної системи соціального захисту вразливих верств населення. 
 
 
  
1.СЛУХАЛИ: Про визнання окремих пунктів додатків до рішень виконкому такими, що 

втратили чинність, стосовно передачі земельних ділянок у приватну 
власність громадянам міста 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

2.СЛУХАЛИ: 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  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

3.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 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

4.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу виконавчому комітету Коростенської міської ради на 
розробку проекту землеустрою земельної ділянки по вулиці 



В.Сосновського, 43-К 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

5.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Виробничо-комерційній фірмі «Верас» в формі 
товариства з обмеженою відповідальністю на проведення інвентаризації 
земельної ділянки переданої у постійне користування по 1-му провулку 
Гранітному, 19 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

6.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.  

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки гр. Сохорі В.Й.  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

8.СЛУХАЛИ: Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність громадянам  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 
    - Поступила ще одна заява, яку пропонується включити в проект рішення  
додаток № 2  п.2  Орищенко Петро Петрович  вул. Гастелло, 3-А, гараж   
№38    

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради з доповненням. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

9.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: 
      - Поступила ще одна заява, яку пропонується включити в проект 
рішення  додаток №1 п 6. Вигівський Михайло Лукашевич  вул. Т.Кралі, 
144 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради з доповненням. 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

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

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів: 
       - Поступило ще дві  заяви, які пропонується включити в проект 
рішення:  
п.10 Гаєвському Володимиру Курашевичу, цільове призначення - для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
В.Сосновського, 36-М міста Коростеня; п.11 Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Сахара», цільове призначення - для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 19 міста 
Коростеня. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради з доповненням. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

11.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на умовах оренди гр. Железняк К.С. 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

12.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди та сервітутного користування на земельні 
ділянки 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

13.СЛУХАЛИ: Про припинення права сервітутного землекористування ПП «Істок-2007» та 
надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування Гур’яновій 
Л.О. 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

14.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

15.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу приватному підприємству «Коростенська «Фірма 
«Друк» на проведення інвентаризації земельної ділянки по вулиці Кірова, 4-
А 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 



ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

16.СЛУХАЛИ: Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради дозволу на 
виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку по вулиці 
Жовтневій, 11-Б міста Коростені  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

17.СЛУХАЛИ: Про надання виконавчому комітету Коростенської міської ради дозволу на 
виготовлення проекту із землеустрою на земельну ділянку по вулиці 
Мельника, в районі будівлі №14-В міста Коростені  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

19.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 
Підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою 
відповідальністю «Житомир-Петрол» та надання дозволу Товариству з 
обмеженою відповідальністю «Ассагай»  про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

20.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Бессарабову А.М. 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 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

21.СЛУХАЛИ: Про продаж ФОП Дубінчук І.В. та ФОП Нікітіній І.В. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення на якій розташований об’єкт 
нерухомого майна заявників      

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 



22.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки на умовах оренди ФОП Хланю В.А. 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

23.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Б  на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

24.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Г  на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

25.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Д  на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

26.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Е  на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

27.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Є  на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

28.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Ж  на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

29.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-З  на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

30.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-І на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

31.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-К на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

32.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Л на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

33.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-Н на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

34.СЛУХАЛИ: Про продаж гр. Головійчуку О.С. земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці Шатрищанській, 6-О на 
якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 



35.СЛУХАЛИ: Заява громадянина Андросовича С.М. (копія заяви додається) 

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

- До нас звернувся Андросович Сергій Миколайович з проханням 
надати дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення та 
передачу земельної ділянки у власність для будівництва житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по вул.  Древлянській, 49. 

ВИСТУПИЛИ: Желєзко В.Д. – депутат міської ради: 
- Я проти надання дозволу на цю земельну ділянку, там немає де 

будуватись. 
 Абрамович В.С. – депутат міської ради: 

- Ми не можемо підтримати прохання Андросовича С.М., дана ділянка 
знаходиться на самій річці, це заборонено нормами законодавства. 

Волківська Л.М. – депутат міської ради: 
- Я нічого немаю проти будівництва. 

Абрамович В.С. – депутат міської ради: 
- Давайте довивчимо питання. 

ВИРІШИЛИ: Відкласти питання та довивчити. 

СЛУХАЛИ: Заяви від гр. Охрімчук А.Є., Ковальчук О.В., Новікова Л.Є. (копії заяв 
додаються) 

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

- Звернулися з заявми гр.Охрімчук А.Є., Ковальчук О.В., Новікова 
Л.Є. з проханням надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 
виділення та передачу земельної ділянки у власність під садівництво: 
1)  гр. Охрімчук А.Є.по вул. Чолівська, 14; 
2) гр. Ковальчук О.В. по вул. Чолівська, 14 б; 
3)  гр. Новікова Л.Є. по вул. Чолівська, 14 в. 

 Після вивчення заяв, виявилося, що громадяни претендують на 
земельні ділянки, які знаходиться у використанні для садівництва іншими 
людьми вже багато років. 

ВИСТУПИЛИ:  Абрамович В.С. – депутат міської ради: 
- Пропоную відкласти це питання та детальніше довивчити, з метою 

недопущення конфлікту. 
ВИРІШИЛИ: Відкласти це питання та детальніше до вивчити. 

35.СЛУХАЛИ: Про нагородження нагрудним знаком «За заслуги перед містом» 
Колвальчука Сергія Івановича 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

36.СЛУХАЛИ: Про інформацію на звернення депутатів Коростенської міської ріди щодо 
можливої руйнації чинної системи соціального захисту вразливих верств 
населення. 

ДОПОВІДАЄ: Ходаківський В.В. – секретар міської ради. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 40 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

Голова постійної комісії  
з питань  земельних ресурсів,  
будівництва та архітектури                                                    В.С. Абрамович 
                                                                    



Секретар постійної комісії  
з питань  земельних ресурсів,  
будівництва та архітектури                                                     Л.М. Волківська                                               


