
                                                                            
 
        РІШЕННЯ  

     чотирнадцята сесія VІ скликання 
від  24.04.2012 р. №700        
 Про внесення змін до додатку № 2  рішення  тридцять сьомої  сесії 

Коростенської міської ради V-го скликання від 04.02.2010 року «Про 
затвердження положення і складу комісії з розгляду питань, пов'язаних з 
погодженням документації із землеустрою» 
 

На виконання ст. 186-1 Земельного кодексу України, п.3 постанови 
Кабінету Міністрів України від 23.12.09 р. № 1420 про «Деякі питання 
реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України», Закону України «Про 
місцеве самоврядування в  Україні», Коростенська міська рада  
 

ВИРІШИЛА:   
 
1. Внести зміни до додатку № 2 рішення  тридцять сьомої  сесії 
Коростенської міської ради V-го скликання від 04.02.2010 року «Про 
затвердження положення і складу комісії з розгляду питань, пов'язаних з 
погодженням документації із землеустрою» в зв’язку зі зміною головного 
державного санітарного лікаря Коростенської лінійної дільниці ПЗЗ та 
викласти його в наступній редакції: 
 

СКЛАД КОМІСІЇ 
з розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із 

землеустрою 
 
Голова комісії: 
начальник Відділу Держкомзему у м. 
Коростені Житомирської області 

  
Р. П. Вигівська 

Члени комісії: 
начальник відділу архітектури, 
містобудування та земельних ресурсів 

 С. П. Тумаш 

головний державний лікар 
Коростенського району 
 

 В. Ф. Терещук 

 
В. о. головного державного санітарного 
лікаря Коростенської лінійної дільниці 
ПЗЗ 
 

 Л. І. Єфімова 

головний спеціаліст відділу погоджень у  О. П. Попов 



сфері господарської діяльності 
Держуправління охорони навколишнього 
природного середовища в Житомирській 
області 

начальник відділу культури і туризму 
виконкому Коростенської міської ради  

 
Л.П. Беркович 

 
 

У разі погодження документації із землеустрою, що розробляється з 
метою вилучення (викупу), надання, зміни цільового призначення земель 
лісогосподарського призначення, водного фонду, земельних ділянок для 
цілей, пов'язаних із розробкою корисних копалин, до складу комісії 
залучаються: 
 
Начальник управління 
Держгірпромнагляду   
по Житомирській області                                              
 

 

Г. М.Антоненко 

Головний лісничий Житомирського 
 обласного управління лісового та  
мисливського господарств                                           

 
В. Г. Зарічний 

начальник Коростенського міжрайонного 
управління водного господарства 

 Р.І. Іллющенко 
 

 
У разі потреби до роботи комісії можуть залучатися представники 

органів виконавчого комітету Коростенської міської ради. 
 
 
 

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                         


