
ПРОТОКОЛ  №44 
засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури 
 

Від  20.10.2015 року 
Місце проведення: кабінет місцевого самоврядування  №13. 
 
ПРИСУТНІ:  
 
1.Желєзко В.Д. 
2.Волківська Л.М. 
3.Дідківський В.М. 
4.Ходаківська В.П. 
5.Барилюк С.М. 
6.Науменко А.І.  

 
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:    
 
Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 
Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів 
Муравицький О.Б. – представник громадської ради. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Назва питання 
1.Про затвердження «Тимчасового порядку встановлення особистих строкових сервітутів під 
розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на земельних  
ділянках комунальної власності Коростенської  міської ради» 
2.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
на умовах оренди, надання дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою 
щодо складання документів про надання права сервітутного землекористування земельними 
ділянками 
3.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва індивідуальних гаражів, 
індивідуального садівництва 
4.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
громадянам  
5.Про передачу земельної ділянки на умовах оренди  
гр. Волківському С.В. 
6.Про передачу земельних ділянок у приватну власність  
7.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам 
8.Про припинення права оренди на земельну ділянку   
9.Про припинення права постійного користування земельною ділянкою Комунальному 
підприємству «Теплозабезпечення» 
10.Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
11.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення 
12.Про  відміну  пункту  3  рішення сорок шостої сесії VІ-го скликання Коростенської  міської  
ради від  24.09.2015р.  № 2047  



13.Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  на  умовах 
оренди ФОП Лавріновичу В.Л. 
  
1.СЛУХАЛИ: Про затвердження «Тимчасового порядку встановлення особистих 

строкових сервітутів під розміщення тимчасових споруд для 
провадження підприємницької діяльності на земельних  ділянках 
комунальної власності Коростенської  міської ради» 

ДОПОВІДАЄ: Вигівський В.В. – перший заступник міського голови 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 сесію Коростенської 
міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

2.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на умовах оренди, надання дозволу на 
виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо складання 
документів про надання права сервітутного землекористування 
земельними ділянками 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 сесію Коростенської 
міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

3.СЛУХАЛИ: Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 
щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 сесію Коростенської 
міської ради з доповненням 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

4.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 48 сесію Коростенської 
міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

5.СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки на умовах оренди  
гр. Волківському С.В. 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 сесію Коростенської 
міської ради з доповненням 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

6.СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у приватну власність 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 сесію Коростенської 
міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

7.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 
- Поступило ще три заяви, які пропоную довключити в даний проект 
рішення в дод.1 Невмержицьку Олену Альбертівну по вулиці 
Маяковського, 21, Волківську Олену Степанівну по вулиці О.Кошового, 
19-А. та у дод.2 Онищенко Любов Михайлівну, Дідківську Ольгу 
Іванівну по вулиці Ломоносова, 99 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення (зі змінами) на 48 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

8.СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку   

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 сесію Коростенської 
міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

9.СЛУХАЛИ: Про припинення права постійного користування земельною ділянкою 
Комунальному підприємству «Теплозабезпечення» 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 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: 
- Пропоную довключити в даний проект рішення Арешонкову Тамару 
Максимівну обслуговуючий кооператив садового товариства «Садко» 
міста Коростеня, ПАТ «Коростенський хлібзавод» по вулиці Гастелло, 
26-А та по вулиці Грушевського, 122-А 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення (зі змінами) на 48 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

11.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 48 сесію Коростенської 
міської ради з доповненням 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

12.СЛУХАЛИ: Про  відміну  пункту  3  рішення сорок шостої сесії VІ-го скликання 
Коростенської  міської  ради від  24.09.2015р.  № 2047  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 сесію Коростенської 
міської ради з доповненням 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

13.СЛУХАЛИ: Про затвердження проекту землеустрою щодо  відведення земельної  
ділянки  на  умовах оренди ФОП Лавріновичу В.Л. 



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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проект рішення на 48 сесію Коростенської 
міської ради з доповненням 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

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


