
                                                                            
 
        РІШЕННЯ  

тринадцята сесія VІ скликання 
від  15.03.2012 р. №630         
                  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, 127, 128 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. 1 рішення дванадцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 586 від 09.02.2012 року «Про внесення змін до рішень», в 
зв’язку з уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 
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, 12-Ж міста Коростеня. 
 
2. Внести зміни до п. 36 рішення тридцять шостої сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання від 17.12.2009 року № 60 «Про внесення змін до 
рішень» в зв’язку з уточненням площі земельної ділянки та викласти його 
внаступній редакції. 



36. Внести зміни до п. 1 рішення виконкому Поліської сільської ради за № 79 
від 15.12.1999 року   у зв’язку з уточненням власників земельної ділянки 
згідно часток домоволодіння 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 № 1. 
 

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

для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд. 

 
774. Осипов Валентин Олекасндрович  
        Осипов Роман Валентинович 
        Осипова Сніжана Валентинівна вул. Т. Кралі, 126        0,1000 га 
        Осипова Людмила Іванівна 
 
3. Внести зміни до п. 3 рішення дев’ятої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 406 від 20.10.2011 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови», в зв’язку з 
уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній редакції. 
 3. Надати громадянці Васянович Наталії Василівні 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, 12-И міста Коростеня. 
 
4. Внести зміни до рішення одинадцятої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання від 29.12.2011 року № 549 «Про продаж фізичній особі-
підприємцю Кот О. Л. земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення за адресою місто Коростень вулиця Базарна площа, 4-ж, на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника» в зв’язку з уточненням та 
викласти його в наступній редакції. 
1.  Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки по вулиці 
Базарна площа, 4-ж міста Коростеня. 
2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,0148 га – в розмірі 
26 132,36 грн (двадцять шість тисяч сто тридцять дві гривні 36 копійок) з 
розрахунку за 1 м. кв. 176,57 грн (сто сімдесят шість гривень 57 копійок) на 
підставі експертно грошової оцінки (дата оцінки 30.11.2011 року). 
3. Продати фізичній особі-підприємцю Кот Олені Леонідівні (адреса: м. 
Коростень, вул. Київська, 5, кв. 37, ідентифікаційний номер фізичної особи – 
платника податків та інших обов’язкових платежів – 1881817003, земельну 
ділянку загальною площею 0,0148 га та на якій розміщено об’єкт нерухомого 
майна заявника) за 26 132,36 грн (двадцять шість тисяч сто тридцять дві 
гривні 36 копійок) – для комерційного використання. Земельна ділянка 



перебуває в оренді у фізичної особи-підприємця Кот Олени Леонідівни 
згідно договору оренди земельної ділянки № 339 від 17.10.2011 року.           
4. Зарахувати до суми, яку покупець сплатив за земельну ділянку, авансовий 
внесок в сумі 15 716,00 грн. (п’ятнадцять тисяч сімсот шістнадцять гривень 
00 копійок), сплачений відповідно до договору № 33 від 07.10.2011 року. 
Решта вартості земельної ділянки у сумі 10 416,36 грн (десять тисяч 
чотириста шістнадцять гривень 36 копійок) має бути сплачена протягом 
місяця з дня підписання договору купівлі – продажу. 
5. Фізичній особі-підприємцю Кот Олені Леонідівні оформити договір 
купівлі – продажу земельної ділянки загальною площею 0,0148 га по вулиці 
Базарна площа, 4-ж міста Коростеня за ціною визначеною цим рішенням. 
6. Після сплати повної вартості земельної ділянки фізичній особі-
підприємцю Кот Олені Леонідівні замовити в  установленому порядку 
Державний акт на право власності на земельну ділянку. 
7. Додаткові умови продажу земельної ділянки фізичній особі-підприємцю 
Кот Олені Леонідівні: 
7.1. Виконати обов’язки власника земельної ділянки згідно вимогам ст. 91 
Земельного Кодексу України. 
7.2. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та 
експлуатації існуючих мереж і споруд, що знаходяться в межах земельної 
ділянки. 
7.3. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням. 
7.4. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю 
за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки. 
8. Попередити фізичну особу-підприємця Кот Олену Леонідівну, що право 
власності на земельну ділянку може бути припинено у випадках 
передбачених ст. 140, 143 Земельного Кодексу України. 
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності та з 
питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 
5. Внести зміни до п. 2 рішення десятої сесії Коростенської міської ради V-го 
скликання від 24.11.2011 року № 470 «Про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення зовнішніх меж земельних  
ділянок в постійне користування Коростенському комунальному 
підприємству «Водоканал»», в зв’язку з уточненням площі земельної ділянки 
по вул. С. і Ванцетті в районі будинку № 5 та викласти його в наступній 
редакції. 
2. Посвідчити Коростенське комунальне підприємство «Водоканал» правом 
постійного користування земельною ділянкою площею: 

площею 0,8697 га по вулиці Сосновського, 38-И; 
площею 0,0077 га по вулиці Сосновського, 38-К; 
площею 0,0014 га по вулиці Дзержинського в районі будинку № 10; 
площею 0,0060 га по вулиці Каштанова (КНС); 
площею 0,0041 га по вулиці Каштанова (ВБ); 



площею 0,0180 га по вулиці Каштанова (РУВ); 
площею 0,0794 га по вулиці Каштанова (насосна); 
площею 0,0034 га по вулиці С. і Ванцетті в районі будинку № 5; 
площею 0,0034 га по вулиці Базарній в районі будинку № 20; 
площею 0,0008 га по вулиці Крупська в районі будинку № 5; 
площею 0,0010 га по вулиці Кірова в районі будинку № 91; 
площею 0,7050 га по вулиці Грушевського, 255. 

6. Внести зміни до п. 8 рішення дев’ятої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання  від 20.10.2011 року № 406 «Про надання громадянам дозволу 
на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови», в зв’язку з 
уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній редакції. 
8. Надати громадянці Вигівській Юлії Сергіївні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель по вул. Чолівській, 16-В міста 
Коростеня. 
 
7. Внести зміни до п. рішення виконкому Чигирівської сільської ради № 30 
від 16 вересня 1995 року «Про передачу у приватну власність земельних 
ділянок» в зв’язку з уточненням площі земельної ділянки 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. 

- Стретович Михайло Іванович         вул. П. Зеленого, 32        0,1000 га 
 

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

для ведення індивідуального садівництва 
- Стретович Михайло Іванович         вул. П. Зеленого, 32        0,0987 га 
 
8. Внести зміни до п. 7 додатку № 1 до рішення сьомої сесії Коростенської 
міської ради VІ-го скликання № 281 від 7 липня 2011 року «Про  погодження 
технічних документацій із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки громадян» 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. 

7. Болсуновський Сергій Михайлович         вул. Південна, 36       0,0787 га 
 



9. Внести зміни до п. 9 рішення одинадцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання від 29.12.2011 року № 545 «Про надання громадянам 
дозволу на складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу 
земельних ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови», в 
зв’язку з утосненням та викласти його в наступній редакції. 
9. Надати громадянці Білошицькій Вірі Іванівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по  
вулиці Крупська, 12-П міста Коростеня. 
10. Внести зміни до п.  22.2, 23.2, 24.2 рішення восьмої сесії Коростенської 
міської ради VІ-го скликання від 26.08.2011 року № 344 «Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення» 
в зв’язку з перерахунком орендної плати та викласти їх в наступній редакції. 
22.2. Встановити розмір орендної плати за використання Поліським 
сільським споживчим товариством земельної ділянки площею 0,0206 га по 
вулиці Каштановій, 8 міста Коростеня: 1 532,92 грн. (одна тисяча п’ятсот 
тридцять дві гривні 92 копійки) в рік, 127,74 грн. (сто двадцять сім гривень 
74 копійки) в місяць. 
23.2. Встановити розмір орендної плати за використання Поліським 
сільським споживчим товариством земельної ділянки площею 0,1255 га по 
вулиці Селезньова, 80-Б міста Коростеня: 8 778,48 грн. (вісім тисяч сімсот 
сімдесят вісім гривень 48 копійок) в рік, 731,54 грн. (сімсот тридцять одна 
гривня 54 копійки) в місяць. 
24.2. Встановити розмір орендної плати за використання Поліським 
сільським споживчим товариством земельної ділянки площею 0,1581 га по 
вулиці Пролісковій, 86-А міста Коростеня: 7 905,84 грн. (сім тисяч дев’ятсот 
п’ять гривень 84 копійки) в рік, 658,82 грн. (шістсот п’ятдесят вісім гривень 
82 копійки) в місяць. 
 
11. Внести зміни до п. 3 рішення сорок четвертої сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання від 07.10.2010 року № 25 «Про  затвердження  проекту 
землеустрою щодо відведення та про  надання земельних ділянок в 
короткострокову оренду Малому приватному підприємству «АЛЕКС+» для 
комерційного використання» в зв’язку з перерахунком орендної плати та 
викласти його в наступній редакції. 
3. Встановити розмір орендної плати за використання Малим приватним 
підприємством «АЛЕКС+» вказаних земельних ділянок:   

площею 2,4319 га по вулиці Шатрищанській, 59 – 463 865,40 грн 
(чотириста шістдесят три тисячі вісімсот шістдесят п’ять гривень 40 копійок 
) в рік; 38 655,45 грн (тридцять вісім тисяч шістсот п’ятдесят п’ять гривень 
45 копійок) в місяць; 

площею 0,3704 га по вулиці 1-го Травня, 4 – 182 100,48 грн (сто 
вісімдесят дві тисячі сто гривень 48 копійок) в рік; 15 175,04 грн (п’ятнадцять 
тисяч сто сімдесят п’ять гривень 04 копійки) в місяць. 
 



12. Внести зміни до п. 20 рішення сьомої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 286 від 07.07.2011 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови», в зв’язку з 
уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній редакції. 
20. Надати громадянину Субіну Івану Анатолійовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по 4-му пров. 
Зв’язківців, 12 міста Коростеня. 
 
13. Внести зміни до п. 7 рішення сьомої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 286 від 07.07.2011 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови», в зв’язку з 
уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній редакції. 
7. Надати громадянину Вигівському Андрію Володимировичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 4-
му пров. Зв’язківців, 16 міста Коростеня. 
 
14. Внести зміни до п. 6 рішення сьомої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 286 від 07.07.2011 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови», в зв’язку з 
уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній редакції. 
6. Надати громадянину Башинському Юрію Анатолійовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 4-
му пров. Зв’язківців, 14 міста Коростеня. 
 
15. Внести зміни до п. 8 рішення сьомої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 286 від 07.07.2011 року «Про надання громадянам дозволу на 
складання проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови», в зв’язку з 
уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній редакції. 
8. Надати громадянину Столпнику Павлу Леонідовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по 3-му пров. 
Зв’язківців, 1 міста Коростеня. 
 



16. Внести змін до п. 10 рішення шостої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 208 від 12.05.2011 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 цільового використання 
земельної ділянки. 
10. Надати дозвіл громадянці Пісковій Олені Миколаївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів по 
встановленню зовнішніх меж земельної ділянки в короткострокову оренду 
строком на 3 (три) роки для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування офісу-магазину з кафетерієм) орієнтованою площею 0,7703 
га по вулиці Сосновського, 38-Б міста Коростеня. 
 
17. 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                         


