
                                                                            
 
        РІШЕННЯ  

дванадцята сесія VІ скликання 
від  09.02.2012 р. №586         
    
                  Про внесення змін до рішень 
 

Розглянувши заяви громадян про внесення змін до рішень, керуючись 
Постановою Верховної Ради України від 13.03.92 року № 2200 - ХІІ «Про 
прискорення земельної реформи та приватизацію землі», Постановою 
Верховної Ради України від 13.07.2000 року № 1915-IІІ «Про зміну меж міста 
Коростеня Житомирської області», Декретом Кабінету Міністрів України від 
26.12.92 року 
 № 15-92 «Про приватизацію земельних ділянок», статтями 12, 39, 40, 93, 124, 
125, 116, 118, 125, 126 Земельного Кодексу України, Постановою Кабінету 
Міністрів України за № 844 від 05.08.2009 року „Про деякі питання реалізації 
права власності громадянами України у 2009 році ”,статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
 

ВИРІШИЛА:   
 
1. Внести зміни до п. 18 рішення шостої сесії VI-го скликання Коростенської 
міської ради № 221 від 12.05.2011 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови» в зв’язку зі 
смертю гр.Лісовського Валерія Адамовича, та викласти його в наступній 
редакції. 
18. Надати громадянці Лісовській Валентині Миколаївні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 
гаражу по вул. Крупської, на колишній території виробничої бази КП 
«Теплозабезпечення» міста Коростеня. 
 
2. Внести зміни до п. 10 рішення восьмої сесії VI-го скликання Коростенської 
міської ради № 343 від 26.08.2011 року «Про внесення змін до рішень» в 
зв’язку зі смертю гр.Лісовського Валерія Адамовича, та викласти його в 
наступній редакції. 
10. Надати громадянці Лісовській Валентині Миколаївні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 



жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Проектній, 1/1 
міста Коростеня. 
 
3. Внести зміни до п. 26 додатку № 1 до рішення Коростенського виконкому 
міської ради народних депутатів № 352 від 20.12.1995 року «Про передачу в 
приватну власність земельних ділянок громадянам міста» в зв’язку з 
уточненням та викласти його в наступній редакції. 
 
 

 Список   Додаток № 1 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, 
 господарських будівель і споруд. 

 
26. Поваляєва Марія Герасимівна       2-й пров. 1-го Травня, 10        0,1000 га 
 
4. Внести зміни до п. 13.1 рішення десятої сесії Коростенської міської ради 
V-го скликання № 462 від 24.11.2011 року «Про внесення змін до рішень» в 
зв’язку з уточненням строку та викласти його в наступній редакції. 
13.1. Передати  в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки  фізичній 
особі-підприємцю Соловйову Анатолію Федоровичу земельні ділянки 
загальною площею 0,1115 га для комерційного використання по вулиці 
Сосновського, 38-Т міста Коростень. 

 
5. Внести зміни до п. 1 рішення Чигирівської сільської ради народних 
депутатів № 7 від 10.02.2000 року «Про передачу в приватну власність 
земельних ділянок громадянам» в зв’язку з уточненням цільового 
призначення земельної ділянки, площі та викласти його в наступній редакції.  
 

Список   Додаток №1 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 

будівництва та обслуговування житлових будинків, 
 господарських будівель і споруд. 

- Марченко Микола Михайлович         вул. Проліскова, 63        0,1000 га 
 

Список   Додаток №2 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для  

ведення особистого селянського господарства 
- Марченко Микола Михайлович         вул. Проліскова, 63        0,2490 га 
 

6. Внести зміни до п. 4 рішення тридцять шостої сесії V-го скликання 
Коростенської міської ради № 52 від 17.12.2011 року «Про надання 
громадянам дозволу на збір матеріалів попереднього погодження земельних 
ділянок для будівництва житлових будинків, господарських приміщень та 
споруд, гаражів» в зв’язку з уточненням, та викласти його в наступній 
редакції. 



4. Надати громадянину Пастухову Івану Івановичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Набережна, 35 
міста Коростеня. 
 

7. Внести зміни до п. 11 рішення тридцять сьомої сесії Коростенської міської 
ради за № 11 від 04.02.2010 року «Про внесення змін до рішень», у зв’язку з 
уточненням площі земельної ділянки, та викласти його в наступній редакції. 
 Передати безоплатно у приватну власність земельні ділянки, що були 
раніше надані громадянам в межах міста у розмірах згідно з додатком № 3. 

Список                                                 Додаток № 3 
громадян, яким   передаються   земельні ділянки у приватну власність для 

садівництва в садовому товаристві  „Движенець”, діл. № 21 
20. Ситніков Володимир Васильович вул. Кірова, 45 кв.13    0,0821 га 
 

8. Внести зміни до п. 25 рішення дев’ятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 402 від 20.10.2011 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів що посвідчують право власності на земельні ділянки громадян» в 
зв’язку з уточненям цільового використання земельної ділянки, та викласти 
його в наступній редакції. 
25. Надати дозвіл гр. Мелбарде Олені Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці Пролісковій, 131 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
9. Внести зміни до п.6 додатку № 1 до рішення тридцять четвертої сесії 
Коростенської міської ради ІV-го скликання від 16 березня 2006 року «Про 
затвердження проекту відведення та передачу земельної ділянки у власність 
громадянам для індивідуальної житлової забудови» в зв’язку з уточненням 
адреси земельної ділянки та викласти його в наступній редакції. 

 
Список   Додаток №1 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, 

 господарських будівель і споруд. 
6.  Доманський Віктор Іванович         вул. Жовтнева, 44-А             0,00365 га 
 
10. Внести зміни до п. 2 рішення десятої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 474 від 24.11.2011 року «Про надання дозволу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів по встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в 
короткострокову оренду» в зв’язку з уточненням прізвища, та викласти його 
в наступній редакції. 



2. Надати громадянці Кобилинській Галині Миколаївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду 
строком на 11 (одинадцять) місяців для комерційного використання 
(розміщення та обслуговування торгівельного павільйону) по вулиці 
Залізничній, 6-А  міста Коростеня. 
 
11. Внести зміни до п. 2 рішення двадцять восьмої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання № 34 від 18.12.2008 року «Про внесення змін до 
рішень Коростенської міської ради», в зв’язку з уточненням та викласти його 
в наступній редакції. 
2. Внести зміни до п. 9 рішення № 43 Коростенської міської ради від 
27.04.2007 року «Про надання громадянам  дозволу на збір матеріалів 
попереднього погодження земельних ділянок для будівництва житлових 
будинків, господарських приміщень та споруд, гаражів» та викласти його в 
наступній редакції. 
9. Надати громадянину Дмитренку Андрію Петровичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. П.Зеленого, 21-А 
міста Коростеня. 

 
12. Відділу Держкомзему у місті Коростені (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 місті Коростені                                                             Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                                                        Т. Камінська    
Головний архітектор міста                    С.Тумаш 
                         


