
Протокол №9 
засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 
 

від 07.06.2021р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Грищенко В.В. 
2.Дідківський В.М. - онлайн 
3.Поліщук І.І. 
4.Потопальський Ю.В. 
5.Краєвський А.В. 
6.Дідус Д.О. -  онлайн 
7.Заєць М.А. 
 

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: 
 
Тумаш С.П. -  начальник відділу архітектури, містобудування та земельних 
ресурсів 
Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної власності 
управління економіки 
Ткачук В.П. - староста 
Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
Назва питання: 
1.Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва, з 
подальшою передачею у власність  
2.Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на розробку проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
індивідуального садівництва, ведення особистого селянського господарства, 
з подальшою передачею у власність у межах приєднаних територій  



1.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на 
розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального 
садівництва, з подальшою передачею у власність  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника 
управління земельних відносин та комунальної 
власності: 
- Згідно ст.118 
- п.28. відмовити громадянці Волківській Оксані 
Анатоліївні по вулиці Сергія Кемського, в районі 
будинку №148-А  
Одноголосно 
- п.35 відмовити Бондарчуку Олександру 
Борисовичу по вулиці Південній, в районі будинку 
№71  
Одноголосно 
- п.36. надати дозвіл громадянину Ходаківському 
Миколі Миколайовичу по вулиці Ольгинській, в 
районі будинку №4 міста Коростеня при умові 
розроблення детального плану територій 
Одноголосно 
- п.39 відмовити Кремезу Олегу Васильовичу по 
вулиці І.Франка, в районі будинку №20 міста 
Коростеня  
Одноголосно 
 - п.41. відмовити громадянину Кравцю Богдану 
Івановичу по вулиці Василя Стуса, в районі будинку 
№26 міста Коростеня  
Одноголосно 
- п.42. Надати дозвіл громадянці Юревич Надії 
Йосипівні по вулиці Грушевського, в районі будинку 
№11 міста Коростеня за умови розроблення 
детального плану території 
Одноголосно 
- п.43 відмовити громадянці Бех Тетяні Василівні по 
вулиці Гастелло, в районі будинку №5  
(після сесії міської ради зустрітися з людьми і 
допомогти оформити в юридичному полі гаражний 
кооператив) 
- п.45 відмовити громадянину Козловському 



Володимиру Івановичу по вулиці В.Сосновського, в 
районі будинку №25-А міста Коростеня  
«Утримались» - 1 (Дідус Д.О) 
«За» - 6 
- п.46. відмовити громадянці Бовсуновській Марії 
Василівні по вулиці Грушевського, в районі будинку 
№25 міста Коростеня  
Одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2.СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян про надання дозволу на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд, 
індивідуального садівництва, ведення особистого 
селянського господарства, з подальшою передачею у 
власність у межах приєднаних територій 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника 
управління земельних відносин та комунальної 
власності: 
- п. 9. відмовити громадянину Дідківському Антону 
Анатолійовичу за межами с. Сингаї Коростенського 
району, бо ділянка не вільна від забудови  
Одноголосно 
- з п.10 по п.16. відмовити  Чупахіну Василю 
Вікторовоичу за межами с. Купеч, Кузнєцову 
Олексію Володимировичу за межами с. Купеч, 
Венглярчику Олексію Миколайовичу за межами с. 
Купеч, Скляревському Іллі Васильовичу за межами 
с. Купеч, Скляревському Василю Володимировичу 
за межами с. Купеч, Скляревській Катерині 
Леонідівні за межами с. Купеч, Погорєловій Юлії 
Олександрівні  за межами с. Купеч, бо ділянка 
пройшла процедуру і  виставлена на торги 
«Утримались» -1 (Дідус Д.О) 
«За» - 5  
- п.17. надати громадянці Шульзі Ользі 
Володимирівні  по вулиці Затишній с. Сингаї 
Коростенського району   
Одноголосно 
- п.18. надати громадянці Камінській Анастасії 



Іванівні по вулиці Миру с. Сингаї Коростенського 
району  
Одноголосно 
- п.19. по п.26 надати дозволи: громадянці Камінській 
Галині по вулиці Миру с. Сингаї Коростенського 
району, громадянці Камінській Катерині Іванівні по 
вулиці Миру с. Сингаї Коростенського району, 
громадянці Камінській Ользі Василівні по вулиці 
Миру с. Сингаї Коростенського, Шлюхарчук Вірі 
Михайлівні по вулиці Миру с. Сингаї 
Коростенського, громадянину Шлюхарчуку 
Володимиру Михайловичу по вулиці Миру с. Сингаї 
Коростенського району, громадянину Камінському 
Івану Анатолійовичу по вулиці Миру с. Сингаї 
Коростенського району, громадянці Шленчак Любові 
Олександрівні по вулиці Миру с. Сингаї 
Коростенського району, громадянці Камінській Надії 
Захарівні по вулиці Миру с. Сингаї Коростенського 
району  
Одноголосно 
- з п.27 по п.32 відмовити громадянам: Антонюку 
Гавриїлу Євгеновичу за межами с. Нивки 
Коростенського району, Антонюку Євгену 
Анатолійовичу за межами с. Нивки Коростенського 
району, Антонюку Тимофію Євгеновичу за межами 
с. Нивки Коростенського району, Антонюку 
Олександрі Семенівні за межами с. Нивки 
Коростенського району,Коломієць Анастасії 
Андріївні  за межами с. Нивки Коростенського 
району, Коломійцю Владиславу Андрійовичу за 
межами с. Нивки Коростенського району, документи  
не відповідають нормативним актам 
Одноголосно 
- п.34. надати громадянці Охмак Тетяні Валеріївні по 
вулиці Робітничій, в районі будинку №4 с. Сингаї 
Коростенського району  
Одноголосно 
- п.35 надати громадянці Савицькій Наталі 
Миколаївні по вулиці Василя Юхимовича, в районі 
будинку №24 с. Сингаї Коростенського району  
Одноголосно 
- п.36. Надати громадянці Камінській Надії Захарівні 
по вулиці Гагаріна с. Сингаї Коростенського району  



Одноголосно 
-п.37 надати громадянці Камінській Галині 
Михайлівні по вулиці Гагаріна с. Сингаї 
Коростенського району  
Одноголосно 
- п.38. надати громадянці Каленській Ользі 
Федорівні по вулиці Гагаріна, в районі будинку №29 
с. Сингаї Коростенського району  
Одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку 1 рішення другої сесії 

Коростенської міської ради VII скликання №110 від 
24.12.2020 року «Про затвердження переліку 
земельних ділянок, які пропонуються  виставити на 
земельні торги окремими лотами» зі змінами від 
25.02.2021 року 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 
Коростенської міської ради 

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 


