
Протокол №21 
засідання постійної комісії Коростенської міської ради 

 з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури 
 
28 березня 2018  року                    м. Коростень 
 

Присутні: голова постійної  комісії Коростенської міської ради з 
питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури 
(надалі  Комісії) – Савінський П.З., заступник голова 
постійної  комісії Коростенської міської ради з питань 
земельних ресурсів, будівництва та архітектури  – 
Дідківський В.М. , секретар комісії – Васянович А.Ю., 
секретар міської ради - Вигівський В.В., заступник 
начальника відділу архітектури, машинобудування та 
земельних ресурсів - Мельниченко О.П. 

        Члени комісії: Васьківський С.В., Гуськов В.В. 
 

Порядок денний: 
 
1.Про внесення змін до “Програми розвитку земельних відносин у м. 

Коростені на 2017-2021 роки”, затвердженої рішенням одинадцятої сесії 
Коростенської міської ради VІІ-го скликання №504 від 22.12.2016 року, зі 
змінами 

 
2. Про надання дозволу на розробку детальних планів території 

житлових кварталів садибної забудови в м. Коростені 
 
3.Про надання дозволу на розробку  детальних планів території  
 
4.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам  
 
5.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
громадянам  

 
6.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва 

 
7.Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 

щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
індивідуального садівництва в садовому товаристві «Ветеран»та садовому 
товаристві ім. Г.Ф. Наценко 

 



8.Про надання Приватному підприємству «Земельно-кадастрове бюро 
м.Коростеня» дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки по вулиці І.Франка, 3-Б в місті Коростені 

 
9.Про припинення права оренди на земельні ділянки  
 
10.Про передачу земельної ділянки в оренду по вулиці Грушевського, 

106-А  міста Коростеня 
 
11.Про поновлення договору сервітутного землекористування  
 
12.Про внесення змін до п.7 рішення дев’ятнадцятої сесії VI скликання 

Коростенської міської ради від 23.11.2012 року №940 “Про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової 
забудови” 

 
13.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Комунальній організації “Коростенський 
міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” по вулиці 
Сергія Кемського(Жовтнева), 11-М  міста Коростеня 

 
14.Про надання дозволу фізичній особі-підприємцю Яценко М.С., 

фізичній особі-підприємцю Коновал І.В. на викуп земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення у власність шляхом продажу по 
вулиці Базарна площа, 3 міста Коростеня 

 
15.Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди  
 
16.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної ділянки по вулиці Сергія 
Кемського(Жовтнева), 11-М 

17.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки, яка підлягає продажу на земельних торгах 

 
18.Про надання згоди ТОВ «Українська холдингова лісопильна 

компанія» на передачу в суборенду ПрАТ «Коростенський завод МДФ» 
частини орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія 
Кемського(Жовтнева), 11-Б міста Коростеня 

 
19.Про затвердження технічної документацій із землеустрою щодо 

поділу земельних ділянок по вул. Промисловій (Червоноармійська), 7 міста 
Коростеня 

 
20.Про надання дозволу Відділу освіти виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на складання проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки у постійне користування по вул. 
Кооперативній, 3-Б міста Коростеня 

 
21.Про продаж ФОП Заставській Н.В. земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Шевченка(Кірова), 78 міста 
Коростеня на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

 
22.Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 
 
23.Про звернення Коростенської міської ради щодо добровільного 

оголошення заяви про відставку Президента України П. Порошенка та щодо 
засудження фактів репресій проти представників опозиційних 
демократичних сил та активістів 

 
 
Розгляд питань порядку денного: 
 
1. Слухали секретаря міської ради – Вигівського В.В. про внесення 

змін до “Програми розвитку земельних відносин у м. Коростені на 2017-2021 
роки”, затвердженої рішенням одинадцятої сесії Коростенської міської ради 
VІІ-го скликання №504 від 22.12.2016 року, зі змінами 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0 
Рішення прийнято. 
 
2. Слухали секретаря міської ради – Вигівського В.В. про надання 

дозволу на розробку детальних планів території житлових кварталів садибної 
забудови в м. Коростені 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0 
Рішення прийнято. 
 
3. Слухали секретаря міської ради – Вигівського В.В.  про надання 

дозволу на розробку  детальних планів території 
 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0 
Рішення прийнято. 
 
4. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про 
затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність громадянам. 

 
Голосували:  «За»  - 4,  «Проти» -  1,  «Утримався» -  0 
Рішення не прийнято 
 



5. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 
машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про 
затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність громадянам 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
  6. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, будівництва 
індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
7. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про надання 
громадянам дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та 
передачу земельних ділянок у власність для індивідуального садівництва в 
садовому товаристві «Ветеран»та садовому товаристві ім. Г.Ф. Наценко 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
8. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про надання 
Приватному підприємству «Земельно-кадастрове бюро м.Коростеня» дозволу 
на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки по вулиці І.Франка, 3-Б в місті Коростені 

 
Голосували:  «За»  - 0,  «Проти» -  5,  «Утримався» -  0  
Рішення не прийнято. 
 
9. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про 
припинення права оренди на земельні ділянки  

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
 
10. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про передачу 
земельної ділянки в оренду по вулиці Грушевського, 106-А  міста Коростеня 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  



Рішення прийнято. 
 
11. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про 
поновлення договору сервітутного землекористування 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
12. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про внесення 
змін до п.7 рішення дев’ятнадцятої сесії VI скликання Коростенської міської 
ради від 23.11.2012 року №940 “Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови” 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
13. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування Комунальній організації “Коростенський міський 
центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх” по вулиці Сергія 
Кемського(Жовтнева), 11-М  міста Коростеня 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
14. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про надання 
дозволу фізичній особі-підприємцю Яценко М.С., фізичній особі-підприємцю 
Коновал І.В. на викуп земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення у власність шляхом продажу по вулиці Базарна площа, 3 міста 
Коростеня 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення не прийнято. 
 
15. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про надання 
дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 



16. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 
машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про надання 
дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського(Жовтнева), 11-М 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
17. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 
підлягає продажу на земельних торгах 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
18. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про надання 
згоди ТОВ «Українська холдингова лісопильна компанія» на передачу в 
суборенду ПрАТ «Коростенський завод МДФ» частини орендованої 
земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського(Жовтнева), 11-Б міста 
Коростеня 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
19. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про 
затвердження технічної документацій із землеустрою щодо поділу земельних 
ділянок по вул. Промисловій (Червоноармійська), 7 міста Коростеня 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
20. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про надання 
дозволу Відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
постійне користування по вул. Кооперативній, 3-Б міста Коростеня 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
21. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про продаж 
ФОП Заставській Н.В. земельної ділянки несільськогосподарського 



призначення по вулиці Шевченка(Кірова), 78 міста Коростеня на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
22. Слухали заступника начальника відділу архітектури, 

машинобудування та земельних ресурсів - Мельниченко О.П. про внесення 
змін до договорів оренди земельних ділянок 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 
 
23. Слухали депутата Коростенської міської ради – Грищенко Л.Л. про 

звернення Коростенської міської ради щодо добровільного оголошення заяви 
про відставку Президента України П. Порошенка та щодо засудження фактів 
репресій проти представників опозиційних демократичних сил та активістів 

Так як питання не відноситься до компетенції комісії з питань 
земельних ресурсів, будівництва та архітектури, була надана пропозиція 
секретарем комісії не розглядати його. За дану пропозицію: 

 
Голосували:  «За»  - 5,  «Проти» -  0,  «Утримався» -  0  
Рішення прийнято. 

 
 

 
 
Голова комісії                                                                        Савінський П.З. 

 
Секретар                                                                       Васянович А.Ю. 


