
                                                                            
 
        РІШЕННЯ  

     чотирнадцята сесія VІ скликання 
від  24.04.2012 р. №691         
                  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. 12 рішення сьомої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 286 від 07.07.2012 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. 
12. Надати громадянину Штуль Олегу Володимировичу 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 2-му пров. Зв’язківців, 
15 міста Коростеня. 
 
2. Внести зміни до п. рішення виконкому Чигирівської сільської ради № 3 від 
17 лютого 1997 року «Про передачу у приватну власність земельних ділянок» 
в зв’язку з уточненням цільового використання 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. 

- Скиданчук Валерій Петрович         вул. Проліскова, 142        0,1000 га 



 
Список     Додаток №2 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки  
для ведення індивідуального садівництва 

- Скиданчук Валерій Петрович         вул. Проліскова, 142        0,0200 га 
 
3. Внести зміни до п. 5 додатку № 2 до рішення виконкому Коростенської 
міської ради № 303 від 15.11.1995 року «Про передачу земельних ділянок в 
приватну власність громадянам м. Коростеня» в зв’язку з уточненням та 
викласти його в наступній редакції. 
           Додаток № 2 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки 

для ведення садівництва в садівницькому товаристві «Будівельник» 
5. Туровська Галина Вікентівна вул. Кірова. 103. кв. 64  0,0611 га 
 
4. Внести зміни до п. 70 рішення виконкому Коростенської міської ради № 14 
від 19.01.1994 року «Про передачу у приватну власність земельних ділянок 
громадянам міста» в зв’язку з уточненням цільового використання 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. 

70. Ущапівський Володимир Степанович    вул. Воровського, 66     0,1000 га 
 
5. Внести зміни до п. 16 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. 
16. Надати громадянину Глушенок Сергію Ісаковичу 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-Г міста Коростеня. 
 
6. Внести зміни до п. 2 рішення десятої сесії Коростенської міської ради VІ-
го скликання № 472 від 24.11.2011 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. 
2. Надати громадянину Мовчанюку Миколі Володимировичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,0036 га для будівництва 
індивідуального гаражу по вул. Крупської, 12-Д міста Коростеня. 



7. Внести зміни до п. 38 додатку № 1 до рішення виконкому Коростенської 
міської ради № 14 від 19.01.1994 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. 

38. Манило Володимир Силович      вул. С.Лазо, 29       0,1000 га 
 
8. Внести зміни до п. 2 рішення одинадцятої сесії Коростенської міської ради 
VІ-го скликання № 535 від 29.12.2011 року «Про внесення змін до рішень» в 
зв’язку з уточненням адреси земельної ділянки та викласти його в наступній 
редакції. 
2. Внести зміни до п. 33 рішення восьмої сесії Коростенської міської ради VI-
го скликання № 345 від 26.08.2011 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 уточненням та викласти його в наступній редакції. 
33. Надати гр. Субіну Володимиру Михайловичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0800 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Свердлова, 164-
А міста Коростеня. 
 
9. Внести зміни до п. 3 рішення двадцять шостої сесії Коростенської міської 
ради V-го скликання  від 30.09.2008 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 адреси земельної ділянки та викласти його в 
наступній редакції. 
3. Надати громадянину Павловському Володимиру Володимировичу 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 2-му 
пров. Сосновського, 20-Е міста Коростеня. 
 
10. Внести зміни до п. 101 рішення двадцять третьої сесії Коростенської 
міської ради V-го скликання  від 12.06.2008 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 адреси земельної ділянки та викласти його в 
наступній редакції. 
3. Надати громадянину Костюченку Павлу Миколайовичу 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 2-му 
пров. Сосновського, 20-Є міста Коростеня. 
 
11. Внести зміни до п. 7 рішення дванадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання № 590 від 09.02.2012 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 уточненням назви садового товариства та викласти його в наступній 
редакції. 
7. Надати дозвіл гр. Ткаченко Жаннеті Олександрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га для ведення садівництва в садовому товаристві робітників та 
службовців відділу матеріально-технічного забезпечення (НОДХА-4) 
Коростенського відділення ордену Леніна Південно-Західної залізниці міста 
Коростеня. 
 
12. Внести зміни до п. 4.3 рішення тринадцятої сесії Коростенської міської 
ради VІ-го скликання № 628 від 15.03.2012 року «Про затвердження 
технічних документацій щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками» в зв’язку з 
перерахунком орендної плати та викласти його в наступній редакції. 
 4.3. Встановити розмір плати за сервітутне землекористування фізичною 
особою-підприємцем Грищенком Андрієм  Валентиновичем: 3 335,00 грн. 
(три тисячі триста тридцять п’ять гривень 00 копійок) в рік; 277,92  грн. 
(двісті сімдесят сім гривень 92 копійки) в місяць. 
 
13. 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                         


