
Протокол №6 
засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 
 

від 12.04.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Грищенко В.В. 
2.Поліщук І.І. 
3.Потопальський Ю.В. 
4.Краєвський А.В.  
6.Заєць М.А. 
7.Дідківський 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. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних відносин 
та комунальної власності 
Любочко С.М. - начальник управління земельних відносин та комунальної 
власності 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії VІІ скликання 
Коростенської міської ради від 28.11.2019 р. №1699 «Про внесення змін 
до договору оренди земельної ділянки від 30.01.2004 року, укладеного 
між Коростенською міською радою та АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
(ВАТ «ЕК» «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО») 
 
2.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на розробку 
проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної 
ділянки по провулку Залізничному, 7 міста Коростеня 
  
 
1.СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення тридцять п’ятої сесії VІІ 

скликання Коростенської міської ради від 28.11.2019 
р. №1699 «Про внесення змін до договору оренди 
земельної ділянки від 30.01.2004 року, укладеного між 



Коростенською міською радою та АТ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (ВАТ «ЕК» 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»), як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника 
управління земельних відносин та комунальної 
власності 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин 

та комунальної власності виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на розробку проєкту 
землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки по провулку Залізничному, 7 міста 
Коростеня, як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника 
управління земельних відносин та комунальної 
власності 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
ВИСТУПИЛИ: Грищенко В.В. – депутат міської ради: 

- Пропоную  проєкт рішення, який був розглянутий на 
попередньому засіданні «Про затвердження проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок та 
безоплатну їх передачу у власність громадянам в 
межах міста Коростеня» доповнити п.18 
Скляревський Ілля Васильович по вулиці вул. Сергія 
Кемського 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 5 сесію 
Коростенської міської ради, зі змінами 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
 
 
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 


