
                                                                            
 
 РІШЕННЯ  

сімнадцята сесія VІ скликання 
від 23.08.2012 р. №814 
                                                                                                                                                                                                                             

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

Розглянувши клопотання громадян, взявши до уваги свідоцтва про 
смерть громадян,  керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного кодексу України, 
відповідно до Постанови Верховної ради України за № 19-15-111 від 
13.07.2000 року « Про зміну меж міста Коростеня Житомирської області», 
Коростенська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. В зв’язку зі смертю громадянина Корбут Івана Олександровича, 
враховуючи, що даний громадянин не отримав державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,0500 га по вул. 
Ломоносова, 19 міста Коростеня, тобто не набув права приватної власності 
на вказану земельну ділянку, - визнати п. 133 додатку №1 до рішення 
виконкому Коростенської міської ради за № 78 від 16.03.1994 року про 
передачу громадянину Корбут Івану Олександровичу в приватну власність 
земельної ділянки площею 0,0500 га по вул. Ломоносова, 19 міста Коростеня 
таким, що втратив чинність. 
 

2. В зв’язку зі смертю громадянки Кравчук Марії Максимівни, враховуючи, 
що дана громадянка не отримала державного акта на право приватної 
власності на земельну ділянку площею 0,0600 га по вул. Фрунзе, 78 міста 
Коростеня, тобто не набула права приватної власності на вказану земельну 
ділянку, - визнати п.430 додатку №1 до рішення виконкому Коростенської 
міської ради за № 14 від 19.01.1994 року про передачу громадянці Кравчук 
Марії Максимівні в приватну власність земельної ділянки площею 0,0600 га 
по вул. Фрунзе, 78 міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 

3. В зв’язку зі смертю громадянина Капітула Гната Йосиповича, враховуючи, 
що даний громадянин не отримав державного акта на право приватної 
власності на земельну ділянку площею 0,0500 га по вул. Л.Українки, 12 міста 



Коростеня, тобто не набув права приватної власності на вказану земельну 
ділянку, - визнати п. 49 додатку №1 до рішення виконкому Коростенської 
міської ради за № 51 від 16.02.1994 року про передачу громадянину Капітулі 
Гнату Йосиповичу в приватну власність земельної ділянки площею 0,0500 га 
по вул. Л.Українки, 12 міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 
 

4. В зв’язку зі смертю громадянки Ходаківської Ганни Миколаївни, 
враховуючи, що дана громадянка не отримала державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,0400 га по вул. 
Ж.Кудакова, 8 міста Коростеня, тобто не набула права приватної власності на 
вказану земельну ділянку, - визнати п.416 додатку №1 до рішення виконкому 
Коростенської міської ради за № 14 від 19.01.1994 року про передачу 
громадянці Ходаківській Ганні Миколаївні в приватну власність земельної 
ділянки площею 0,0400 га по вул. Ж.Кудакова, 8 міста Коростеня таким, що 
втратив чинність. 
 
 

5. В зв’язку зі смертю громадянина Домбровського Цезарія-Дор’юш 
Феліксовича, враховуючи, що даний громадянин не отримав державного акта 
на право приватної власності на земельну ділянку площею 0,1500 га по вул. 
Пролісковій, 72 міста Коростеня, тобто не набув права приватної власності 
на вказану земельну ділянку, - визнати п. додатку №1 до рішення виконкому 
Чигирівської сільської ради за № 2 від 14.01.1995 року про передачу 
громадянину Домбровському Цезарію-Дор’юш Феліксовичу в приватну 
власність земельної ділянки площею 0,1500 га по вул. Пролісковій, 72 міста 
Коростеня таким, що втратив чинність. 
 

6. В зв’язку зі смертю громадянина Шимановського Євгенія Яковича, 
враховуючи, що даний громадянин не отримав державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,0400 га по вул. 
Грушевського, 203 міста Коростеня, тобто не набув права приватної 
власності на вказану земельну ділянку, - визнати п. 6 додатку №1 до рішення 
виконкому Коростенської міської ради за № 231 від 18.09.1996 року про 
передачу громадянину Шимановському Євгенію Яковичу в приватну 
власність земельної ділянки площею 0,0400 га по вул. Грушевського, 203 
міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 

7. В зв’язку зі смертю громадянки Борисенко Станіслави Станіславівни, 
враховуючи, що дана громадянка не отримала державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,0900 га по вул. 
Некрасова, 6-а міста Коростеня, тобто не набула права приватної власності на 
вказану земельну ділянку, - визнати п.140 додатку №1 до рішення виконкому 
Коростенської міської ради за № 14 від 19.01.1994 року, та п. 43рішення 
тридцять шостої сесії Коростенської міської ради V-го скликання № 60 від 
17.12.2009 року «Про внесення змін до рішень», про передачу громадянці 
Борисенко Станіславі Станіславівні в приватну власність земельної ділянки 



площею 0,0900 га по вул. Некрасова, 6-а міста Коростеня такими, що 
втратили чинність. 
 

8. В зв’язку зі смертю громадянина Субіна Павла Тимофійовича, 
враховуючи, що даний громадянин не отримав державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,0500 га в садовому 
товаристві «Держустанов» міста Коростеня, тобто не набув права приватної 
власності на вказану земельну ділянку, - визнати п. 40 додатку № 3 до 
рішення виконкому Коростенської міської ради за № 150 від 18.05.1994 року 
про передачу громадянину Субіну Павлу Тимофійовичу в приватну власність 
земельної ділянки площею 0,0500 га в садовому товаристві «Держустанов» 
міста Коростеня таким, що втратив чинність. 
 

9. В зв’язку зі смертю громадянки Шахрайчук Феодосії Трохимівни, 
враховуючи, що дана громадянка не отримала державного акта на право 
приватної власності на земельну ділянку площею 0,1300 га по вул. Південній, 
87 міста Коростеня, тобто не набула права приватної власності на вказану 
земельну ділянку, - визнати п. додатку №1 до рішення виконкому 
Чигирівської сільської ради за № 43 від 25.10.1997 року про передачу 
громадянці Шахрайчук Феодосії Трохимівні в приватну власність земельної 
ділянки площею 0,1300 га по вул. Південній, 87 міста Коростеня таким, що 
втратив чинність. 
 

10. Начальнику Відділу Держкомзему у місті Коростені Житомирської 
області Вигівській Р. П. внести відповідні зміни в земельно-облікові 
документи. 
 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
 
 

 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В.Вигівський 
Начальник відділу Держкомзему 
у м. Коростені                         Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська  
Головний архітектор міста          С.Тумаш                           


