
Протокол №8 

засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 

 

від 31.05.2021р. 

 

ПРИСУТНІ: 

 

1.Грищенко В.В. 

2.Поліщук І.І. 

3.Потопальський Ю.В. 

4.Краєвський А.В. 

5.Дідус Д.О. 

6.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., депутат Коростенської районної ради Грищенко С.В., 

депутат міської ради Стужук В.М., депутат міської ради Гречко О.П., 

депутат міської ради Недашківський А.М. 
 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

Ясинецький О.А. – заступник міського голови 

Тумаш С.П. – начальник відділу архітектури  та містобудування   

Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної власності 

управління економіки 

Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

Назва питання: 

1.Про погодження надання спеціального дозволу на користування надрами з 

метою геологічного вивчення піску Грозинської ділянки 

2. Про внесення змін  до «Програма із створення, розроблення містобудівної 

та проєктної документації територій Коростенської міської територіальної 

громади на період 2020-2022 рр.», затвердженої рішенням тридцять п’ятої 

сесії  Коростенської міської ради VII скликання №1677 від 28.11.2019 року 

3.Про надання дозволу на розробку детальних планів території 

4.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах міста 

Коростеня 

5.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах 



приєднаних територій  

6.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та надання земельних ділянок у власність громадянам  у межах міста 

Коростеня 

7.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

та надання земельних ділянок у власність громадянам  у межах приєднаних 

територій 

8.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 

9.Про розгляд заяв громадян (учасників АТО/ООС) про надання дозволу на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, з подальшою передачею у власність 

10.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  

11.Про передачу земельної ділянки у приватну власність по вулиці Сергія 

Кемського, 148 міста Коростеня 

12.Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок  

13.Про внесення змін до Додатку 1 рішення другої сесії Коростенської 

міської ради VІІІ скликання №110 від 24.12.2020 року «Про затвердження 

переліку земельних ділянок, які пропонуються виставити на земельні торги 

окремими лотами» зі змінами від 25.02.2021р. 

14.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради провести 

розподіл всіх вільних земельних ділянок на масиві садибної забудови між 

вулицями Григорія Сковороди (Котовського) та Василя Стуса (Сакко і 

Ванцетті) міста Коростеня особам, які брали та беруть участь у проведенні 

антитерористичної операції/операції об’єднаних сил 

15.Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Фактор 

Енергогруп» земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 

вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня на якому розташований об’єкт 

нерухомого майна заявника 

16.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення 

проєктів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну 

власність  

17.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 



земельних ділянок на умовах оренди 

18.Про затвердження документацій із землеустрою та умов продажу права 

оренди земельних ділянок комунальної власності сільськогосподарського 

призначення 

19.Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) в постійне користування 

20.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок в постійне користування 

21.Про передачу у власність земельних ділянок земельних часток (паїв) 

власникам (спадкоємцям) сертифікатів на право на земельну частку (пай) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва у межах приєднаних 

територій 

22.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність по вулиці Героїв Небесної Сотні, 34 міста 

Коростеня 

23.Про затвердження Управлінню економіки виконавчого комітету 

Коростенської міської ради проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в комунальну власність по вулиці В. Сосновського, в районі будівлі 

№19 міста Коростеня 

24.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на замовлення 

послуг по формуванню електронного документу(створенню обмінного файлу 

XМL) для внесення існуючих меж населених пунктів Коростенського району 

Житомирської області до державного земельного кадастру 

25.Про умови проведення земельних торгів у формі аукціону 

26.Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 

27.Про продаж громадянину Зайцю Андрію Анатолійовичу земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 

6-Б міста Коростеня, на якому розташований об’єкт нерухомого майна 

заявника 

28.Про продаж громадянці Єфімовій Людмилі Михайлівні земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Небесної Сотні, 27-

В міста Коростеня, на якому розташований об’єкт нерухомого майна 

заявника 

29.Про надання згоди ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД МДФ» на 

передачу в суборенду ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА 

КОМПАНІЯ» орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського, 11-

Д міста Коростеня 

30.Про надання згоди ТОВ «УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА 

КОМПАНІЯ» на передачу в суборенду ТОВ «РЕЗАЛТ ХАУЗ» орендованої 

земельної ділянки по вулиці Сергія Кемського, 11-Б міста Коростеня 

31.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок на умовах оренди  

 



32.Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 

власникам об’єктів нерухомого майна, розміщеного на них 

33.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення та договорів сервітутного 

землекористування 

34.Про припинення права оренди на земельні ділянки міста Коростеня 

35.Про внесення змін до рішення 2 сесії VІII скликання від 24.12.2020р. №39 

«Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки 

несільськогосподарського та сільськогосподарського призначення на 

території Коростенської міської територіальної громади» 

36.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

спадкоємцям земельних часток (паїв) у межах приєднаних територій. 

37.Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2022 рік 
  

1.СЛУХАЛИ: Про погодження надання спеціального дозволу на 

користування надрами з метою геологічного вивчення 

піску Грозинської ділянки 
ДОПОВІДАЄ: Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до «Програма із створення, 

розроблення містобудівної та проєктної документації 

територій Коростенської міської територіальної 

громади на період 2020-2022 рр.», затвердженої 

рішенням тридцять п’ятої сесії  Коростенської міської 

ради VII скликання №1677 від 28.11.2019 року 

ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. – начальник відділу архітектури та 

містобудування 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів 

території 
ДОПОВІДАЄ: Тумаш С.П. – начальник відділу архітектури та 

містобудування 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та безоплатну їх 

передачу у власність громадянам у межах міста 

Коростеня 
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 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та безоплатну їх 

передачу у власність громадянам у межах приєднаних 

територій 
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 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання 

земельних ділянок у власність громадянам  у межах 

міста Коростеня 
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 

7. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) та надання 

земельних ділянок у власність громадянам  у межах 

приєднаних територій 
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 

8. 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: 



-Про відмову п.35 Бондарчуку Олександру 

Борисовичу по вулиці Південній, в районі будинку 

№71, так як не відповідає плану зонування. 

Одноголосно 

-Відмовити п.39 Кремезу Олегу Васильовичу по 

вулиці І.Франка, в районі будинку №20, не відповідає 

плану зонування 

«За» - 5 

«Утримались» - 1 (Дідус Д.О.) 

 - п.36 Ходаківському Миколі Миколайовичу по 

вулиці Ольгинській, в районі будинку №4 відкласти 

на доопрацювання до розробки детального плану 

Одноголосно  

- Відмовити п.41 Кравцю Богдану Івановичу Стуса, в 

районі будинку №26, згідно порушення плану 

зонування 

Одноголосно 

- Відмовити п.42 Юревич Надії Йосипівні по вулиці 

Грушевського, в районі будинку №11 

Одноголосно 

-Відмовити п.46 громадянці Бовсуновській Марії 

Василівні по вулиці Грушевського, в районі будинку 

№25, згідно порушення плану зонування 

Одноголосно 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

9. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяв громадян (учасників АТО/ООС) про 

надання дозволу на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, з подальшою передачею у власність 
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 

10. 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: 

-Відкласти на довивчення п. 9 Дідківський Антон 

Анатолійович с. Сингаї Коростенського району, з 

виїздом на місце для огляду території (поряд насосна 

станція) 

Одноголосно 

-п.п.10-16 про зняття з розгляду, тому що на дану 

ділянку вже було сформовано лот на аукціон, тобто 

вже був затверджений перелік земельних ділянок, які 

виставляються на аукціон. 

«За» - 5 

«Утримались» - 1 (Дідус Д.О.) 

-Відкласти на доопрацювання п.17  Шульзі Ользі 

Володимирівні  по вулиці Затишній с. Сингаї 

Коростенського району, в зв’язку з тим, що документи 

надані не в повному обсязі 

Одноголосно  

-Створити робочу групу та довивчити питання п.п. 18-

26  

Одноголосно 

-Відмовити п.п.27-32, згідно Положення 

Коростенської міської ради та підготувати рішення 

про відмову (заявники проживають у м.Київ) 

Одноголосно 

-Відкласти на доопрацювання п.34 Охмак Тетяна 

Валеріївна по вулиці Робітничій, в районі будинку №4 

с. Сингаї  Коростенського району  

Одноголосно 

- Відкласти на доопрацювання п.п.36-39  

Одноголосно 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

11. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки у приватну власність 

по вулиці Сергія Кемського, 148 міста Коростеня 
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 

12. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок 
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 

13. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до Додатку 1 рішення другої сесії 

Коростенської міської ради VІІІ скликання №110 від 

24.12.2020 року «Про затвердження переліку земельних 

ділянок, які пропонуються виставити на земельні 

торги окремими лотами» зі змінами від 25.02.2021р. 
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 

14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин 

та комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради провести розподіл всіх 

вільних земельних ділянок на масиві садибної 

забудови між вулицями Григорія Сковороди 

(Котовського) та Василя Стуса (Сакко і Ванцетті) 

міста Коростеня особам, які брали та беруть участь у 

проведенні антитерористичної операції/операції 

об’єднаних сил 
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 

15. СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Фактор Енергогруп» земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення по 

вулиці Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня на якому 

розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
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 

16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин 

та комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на виготовлення проєктів 

із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

комунальну власність  



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 

17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 

умовах оренди 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника 

управління земельних відносин та комунальної 

власності: 

п.3 відкласти на доопрацювання Іскяндаров Вілаят 

Абдула-огли по вулиці Базарна площа, 4-В  
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

18. СЛУХАЛИ: Про затвердження документацій із землеустрою та 

умов продажу права оренди земельних ділянок 

комунальної власності сільськогосподарського 

призначення 
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 

19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) в постійне користування 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника 

управління земельних відносин та комунальної 

власності 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради з поправками 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 

20. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок в постійне 

користування 
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 

21. СЛУХАЛИ: Про передачу у власність земельних ділянок 

земельних часток (паїв) власникам (спадкоємцям) 

сертифікатів на право на земельну частку (пай) для 

ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва у межах приєднаних територій 
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 

22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність по вулиці Героїв Небесної Сотні, 34 міста 

Коростеня 
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 

23. СЛУХАЛИ: Про затвердження Управлінню економіки виконавчого 

комітету Коростенської міської ради проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

комунальну власність по вулиці В. Сосновського, в 

районі будівлі №19 міста Коростеня 
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 

24. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню земельних відносин 

та комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на замовлення послуг по 

формуванню електронного документу(створенню 

обмінного файлу XМL) для внесення існуючих меж 

населених пунктів Коростенського району 

Житомирської області до державного земельного 

кадастру 
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 

25. СЛУХАЛИ: Про умови проведення земельних торгів у формі 

аукціону 
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 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Коростенської міської 

ради 
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 
27. СЛУХАЛИ: Про продаж громадянину Зайцю Андрію 

Анатолійовичу земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці 

Героїв Чорнобиля, 6-Б міста Коростеня, на якому 

розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника 

управління земельних відносин та комунальної 

власності 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ:  «Не голосував» - Заєць М.А.   конфлікт інтересів 

«За» - 5  
28. СЛУХАЛИ: Про продаж громадянці Єфімовій Людмилі 

Михайлівні земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення по вулиці 

Героїв Небесної Сотні, 27-В міста Коростеня, на якому 

розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
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 
29. СЛУХАЛИ: Про надання згоди ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ 

ЗАВОД МДФ» на передачу в суборенду ТОВ 

«УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА 

КОМПАНІЯ» орендованої земельної ділянки по 

вулиці Сергія Кемського, 11-Д міста Коростеня 



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 
30. СЛУХАЛИ: Про надання згоди ТОВ «УКРАЇНСЬКА 

ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА КОМПАНІЯ» на 

передачу в суборенду ТОВ «РЕЗАЛТ ХАУЗ» 

орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія 

Кемського, 11-Б міста Коростеня 
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 
31. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок на умовах оренди 
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 
32. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок комунальної 

власності в оренду власникам об’єктів нерухомого 

майна, розміщеного на них 
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 
33. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення та договорів 

сервітутного землекористування 
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 
34. СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельні ділянки 

міста Коростеня 



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 
35. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення 2 сесії VІII скликання 

від 24.12.2020р. №39 «Про встановлення ставок 

орендної плати за земельні ділянки 

несільськогосподарського та сільськогосподарського 

призначення на території Коростенської міської 

територіальної громади» 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
36. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва спадкоємцям 

земельних часток (паїв) у межах приєднаних 

територій. 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 6 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
37. СЛУХАЛИ: Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2022 рік 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
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 


