
ПРОТОКОЛ  №40 
засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури 
 

Від  20.04.2015 року 
Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування  №13. 
 
ПРИСУТНІ:  
 
1. Желєзко В.Д. 
2.Науменко А.І. 
3.Загоровський Ю.Г. 
4. Дідківський В.М.. 
5. Ходаківська В.П. 
6.Іванов С.С. 
 
Головуючий: Желєзко В.Д. – заступник голови комісії з питань земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури. 
 
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. 
Вигівська Р.П. - начальник управління Держземагентства у Коростенському районі.  
Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Назва питання 
1.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність.  
2.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. 
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 затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам. 
5.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам. 
6.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 
користування Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради.  
7.Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки 
гр. Дубровській З.М. 
8.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
договорів сервітутного землекористування.  
9.Про припинення права оренди на земельну ділянку ФОП Желтухіну С.І.  
10.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради. 
11.Про скасування рішення Коростенської міської ради. 



12.Про відмову в наданні дозволу гр. Лазаренку В.П. на складання проекту землеустрою щодо 
відведення та передачу земельної ділянки у власність.  
13.Про надання дозволу ФОП Соловйову А.Ф. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу. 
14.Про передачу земельних ділянок на умовах оренди.  
 
  
1.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: 
   - Поступила заява, яку пропонується включити в проект рішення,   
гр.Якупова Л.В.  вул. Чапаєва, 19.  

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

2.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 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

3.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 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

4.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. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

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

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради. 



ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

6.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок 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 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

7.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки гр. Дубровській З.М. 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

8.СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, договорів сервітутного 
землекористування.  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів: 
 - Поступила ще одна заява, яку пропонується довключити в проект рішення    
п.13  Цика Т.В.  вул. Карбишева, 31-А.    

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради з доповненням. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

9.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку ФОП  Желтухіну С.І 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради з доповненням. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

10.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 41 сесію Коростенської міської 
ради з доповненням. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

11.СЛУХАЛИ: Про скасування рішення Коростенської міської ради. 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

12.СЛУХАЛИ: Про відмову в наданні дозволу гр. Лазаренку В.П. на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність.  

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



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

13.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу ФОП Соловйову А.Ф. 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 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

14.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок на умовах оренди. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів. 
- На сьогоднішній день відсутні розрахунки нормативно-грошової оцінки, 
тому проект рішення не містить відповідних нарахувань.  

ВИРІШИЛИ: Якщо до спільного засідання постійних комісій розрахунків не буде, то 
розгляд проекту рішення перенести на наступну сесію міської ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

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

ДОПОВІДАЄ: Вигівська Р.П. - начальник управління Держземагентства у Коростенському 
районі. 
-В зв’язку з необхідністю відшкодування втрат сільськогосподарського 
виробництва, спричинених зміною цільового призначення земельної 
ділянки  гр.Ярмолюку Р.В., цільове призначення якої змінюється з 
«будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд» на «будівництво та обслуговування будівель торгівлі» по вулиці 
Щорса, 3, пропоную внести на розгляд даний проект рішення. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 41 сесію Коростенської міської 
ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

16.СЛУХАЛИ: Заява громадянки Ковальчук О.В. (копія заяви додається) 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів: 
-Звернулаяся з заявою гр.Ковальчук О.В. з проханням надання дозволу на 
складання проекту землеустрою щодо виділення та передачу земельної 
ділянки для ведення садівництва. 
Після вивчення заяви, виявилося, що гр. Ковальчук О.В. претендує на 
земельну ділянку, яка знаходиться у використанні для садівництва іншими 
людьми. 

ВИРІШИЛИ: Відкласти це питання та детальніше довивчити. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно. 

 
 
Заступник голови постійної комісії  
з питань  земельних ресурсів,  
будівництва та архітектури                                                    В.Д. Желєзко 
                
                                                     
Головний спеціаліст відділу ОЗДМР                                    О.В. Томашевська                                               


