
Протокол №3 
засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 
 

від 03.02.2020р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Грищенко В.В. 
2.Дідківський В.М. 
3.Поліщук І.І. 
4.Потопальський Ю.В. 
5.Краєвський А.В. 
6.Дідус Д.О. 
7.Заєць М.А. 
8.Гуськов В.В. 
9.Лінькова Л.В. 
10.Недашківський А.М. 
11.Стужук В.М. 
 

Головуючий: Грищенко В.В. – голова постійної комісії з питань 
земельних ресурсів, будівництва та архітектури 
 

В роботі засідання постійної комісії взяли участь: секретар міської ради 
Олексійчук О.С., депутат міської ради Гречко О.П., депутат міської ради 
Кереселідзе Т.В., депутат міської ради Науменко В.А., депутат міської 
Лазаренко В.В., депутат міської ради Литвинюк В.В., громадяни міста … 
  
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Тумаш С.П. -  начальник відділу архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів 
Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної власності 
управління економіки 
Білошицька Н.В. – юрист ЛТД «Автосвіт» 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Розгляд колективного звернення громадян, які мають у власності житлові 
будинки та торгові приміщення за адресою м.Коростень, вул.Базарна площа 
(яка межує з територією автостанції) 
  
1.СЛУХАЛИ: Розгляд колективного звернення громадян, які мають у 

власності житлові будинки та торгові приміщення за 
адресою м.Коростень, вул.Базарна площа (яка межує з 
територією автостанції) 



ДОПОВІДАЄ: Грищенко В.В. – голова постійної комісії міської 
ради з питань земельних ресурсів, будівництва та 
архітектури 

ВИСТУПИЛИ: Мельниченко О.П.  
Тумаш С.П.  
Білошицька Н.В.  
Громадяни, які мають у власності житлові будинки та 
торгові приміщення за адресою м.Коростень, 
вул.Базарна площа 

ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виконавчому комітету: 
1.Замовнти детальний план території в районі 
автостанції по вулиці Базарна площа,4 з метою 
уточнення містобудівної ситуації для влаштування 
під’їздів та підходів до житлових будинків та 
торгівельних споруд розташованих на прилеглій 
території. 
2.Виконавчому комітету Коростенської міської ради 
визначити розробника детального плану території у 
необхідних для цього межах та укласти 
трьохсторонній договір на розробку містобудівної 
документації та виконання СЕО, або обгрунтування  
не здійснення в разі  незначних змін до ДДП. 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
СЛУХАЛИ: Про звернення депута Дідуса Д.О.  
ІНФОРМУЄ: Стужук В.М. – депутат міської ради 
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати виконавчому комітету: 

- розробити детальний план території земельної 
ділянки в районі перехрестя вулиць Залізничної та 
Тичини, з метою виділення в подальшому мешканцям 
Коростенської громади під індивідуальну житлову 
забудову 

 
 
 
 
Голова постійної комісії  
з питань земельних ресурсів, 
 будівництва та архітектури                                                     В.В.Грищенко 
 
 
Секретар постійної комісії  
з питань земельних ресурсів, 
 будівництва та архітектури                                          Ю.В.Потопальський 


