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

архітектури 
 

від 12.08.2021р. 
 
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. 
7.Гавенко О.А. - онлайн 
 

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 
Тумаш С.П. – начальник відділу архітектури та містобудування 
Мельниченко О.П. – заступник начальника управління земельних відносин 
та комунальної власності 
Камінська Т.А. – начальник юридичного відділу 
Любочко С.М. - начальник управління земельних відносин та комунальної 
власності 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

Назва питання: 
1.Про надання дозволу на розробку детальних планів території  
2.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах міста 
Коростеня 
3. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам у межах 
приєднаних територій  
4.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 
5.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в 
тому числі земельних часток(паїв) та надання земельних ділянок у власність 



громадянам у межах приєднаних територій 
6. 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 
7. 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  
8. Про розгляд заяв учасників АТО/ООС про надання дозволу на розробку 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, з 
подальшою передачею у власність 
9. Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам у межах 
міста Коростеня 
10. Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам у 
межах приєднаних територій 
11.Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок  
12. 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.  
13. Про розгляд заяви ТОВ «Левайс Моноліт», щодо включення до переліку 
земельних ділянок, які пропонуються виставити на земельні торги окремими 
лотами земельну ділянку по вулиці 1 Травня, №43-В міста Коростеня з 
кадастровим номером 1810700000:01:005:0162 
14. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення 
проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння і 
випасання худоби у комунальну власність  
15. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення 
проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну 
власність  
16.Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в комунальну власність по 
вулиці Південній, 14 міста Коростеня 
17. Про розгляд заяви громадянина Музиченка Володимира Павловича щодо 
продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення 
фермерського господарства з кадастровим номером 1822383800:01:000:0007, 
яка розташована за межами Коростенської міської територіальної громади 
18.Про скасування пункту 35 рішення шостої сесії VIII скликання 
Коростенської міської ради від 10.06.2021 року за №378 «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»  
19. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж нерозподілених та невитребуваних земельних 
ділянок і земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) 
20. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування  
21.Про затвердження Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в комунальну власність 
22.Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення для продажу права оренди на земельних 
торгах окремими лотами через електронну торгову систему 
ProZorro.Продажі, надання дозволу на складання документації із 
землеустрою 
23. Про умови проведення земельних торгів у формі аукціону 
24. Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
25. Про тимчасове призупинення прийняття рішень Коростенською міською 
радою щодо надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для ведення ОСГ у власність   
26. Про надання дозволу на розробку технічних документацій із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
спадкоємцям (власникам) земельних часток (паїв) у межах приєднаних 
територій 
27.Про передачу у власність земельних часток (паїв) власникам 
(спадкоємцям) сертифікатів на право на земельну частку (пай) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва у межах приєднаних 
територій 
28.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та надання 
земельних часток (паїв) у власність громадянам у межах приєднаних 
територій 
29.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, що підлягає продажу ТОВ «АРМ-ЕЛЕКТРО» 
30.Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на проведення 
експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, що підлягає продажу Яценко Світлані Миколаївні 
31. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на розробку 
проєктів землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок 
у межах міста Коростеня 
32. Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 



власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на актуалізацію 
звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несількогосподарського призначення по вулиці Базарна площа, 2-А міста 
Коростеня  
33. Про розгляд заяви громадянки Дідківської Наталії Миколаївни відносно 
затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та 
безоплатну її передачу у власність відповідно до рішення суду, у межах 
приєднаних територій  
34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки громадянці Прищепчук Вірі Миколаївні 
35. Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на умовах оренди у межах приєднаних територій 
36.Про надання згоди ПрАТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД  МДФ» на 
передачу в суборенду орендованої земельної ділянки по вулиці Сергія 
Кемського,  11-Д міста Коростеня 
37. Про розгляд клопотання  ПрАТ «БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
КАР’ЄР» щодо затвердження проєкту землеустрою та відведення земельної 
ділянки на умовах оренди  
38.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з 
метою передачі в оренду нерозподілених (невитребуваних) земельних часток 
(паїв) ТОВ «НИВИ ПОЛІССЯ» для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва на території Васьковицької сільської 
ради Коростенського району Житомирської області 
39.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
метою передачі в оренду в межах приєднаних територій 
40.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди  
41.Про розгляд звернення громадянина Сороки Андрія Володимировича 
щодо внесення змін до договору оренди земельної ділянки 
42.Про  розгляд клопотання ДП «ОПТІМА-770-ЦЕНТР» ТОВ «СЕВЕН 
СЕВЕНТІ ПЕТРОЛІУМ» щодо поновлення договору оренди землі 
несільськогосподарського призначення  
43.Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 
власникам об’єктів нерухомого майна, розміщеного на них 
44.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення та договорів сервітутного 
землекористування 
45.Про визнання державного акту на право постійного користування на 
землю Приватному вищому навчальному закладу Товариства сприяння 
обороні України «Коростенський технічний коледж» такого, що втратив 
чинність 
46. Про припинення права оренди на земельні ділянки  
47. Про припинення Державній фіскальній службі України права постійного 
користування на земельну ділянку (кадастровий номер 
1810700000:01:005:0030) 
48. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 



щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості) під проектними польовими шляхами (дорогами) 
49.Про припинення Південно-Західній регіональній службі державного 
ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та 
транспорті права постійного користування на земельну ділянку (кадастровий 
номер 1810700000:02:045:0161) 
50.Про надання Північному міжрегіональному головному управлінню 
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів на державному кордоні земельної ділянки (кадастровий 
номер 1810700000:02:045:0161) у постійне користування 
  
 
1.СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів 

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

містобудування: 
1п . - с. Бехи, Коростенського району, Житомирської 
обл.  з метою уточнення містобудівних умов та 
обмежень для розміщення та експлуатації  об’єктів і 
споруд  телекомунікацій (баштова споруда). 
 
Голосування: 
 «Проти» - одноголосно 
2 п. –в межах  с. Грозине, Коростенського району, 
Житомирської обл.  з метою уточнення містобудівних 
умов та обмежень для розміщення та експлуатації 
інших технічних засобів зв'язку (під розміщення 
обладнання  базової  станції мобільного зв’язку з 
метою забезпечення  мобільним зв’язком  
відповідного адміністративного району) 
 
Голосування: 
«Проти» - одноголосно 
 
п.3 вул. В. Сосновського, в районі будинку № 62-А, з 
метою зміни цільового призначення земельної 
ділянки, для уточнення містобудівних умов та 
обмежень із «для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)» на «для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних  і допоміжних  
будівель та споруд підприємств переробної 
машинобудівної та іншої промисловості». 
 
Голосування: 
«За» - одноголосно 
 
 



4п.  вул.Селезньова, в районі будинку № 85, з метою 
зміни цільового призначення земельної ділянки, для 
уточнення містобудівних умов та обмежень із «для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)» на «для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі».  
Голосування: 
«За» - одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2. 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  (пакетне голосування) 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3. 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 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4. 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 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) в тому 
числі земельних часток(паїв) 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 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6. 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: 

п.1. Відмовити Кобилінський Микола Петрович 
по вулиці В.Сосновського, в районі будинку №48-В, в 
зв’язку з невідповідністю  комунікацій. 

«За» - одноголосно  
п.2. Дідус Ірина Петрівна по вулиці Пролісковій, 

в районі будинку №14  
«За» - 6 
«Не голосували» - 1 Конфлікт інтересів  (Дідус 

Д.О) 
п.4. відмовити Трофіменко Світлана Юріївна по 

провулку Сосновського, в районі будинку №8. 
«За» - одноголосно 
п.17. Зняти на доопрацювання Курус Сергій 

Севаст’янович в обслуговуючому кооперативі 
садового товариства «Ветеран», земельна ділянка №1  
«За» - одноголосно 

п.18. Дідус Ірина Петрівна по вулиці Пролісковій, 
в районі будинку №14  

«За» - 6 
«Не голосували» - 1 (Дідус Д.О. конфлікт 

інтересів) 
п.25. Михнюк Катерина Василівна по вулиці 

Галана, в районі будинку №13 не відповідає 
містобудівній документації, потрібно розробити 
детальний план 
Відмовити  

«За» - 7 
 п.26 Кушнір Віктор Петрович по вулиці Галана, в 

районі будинку №13, не відповідає містобудівній 
документації, потрібно розробити детальний план 
Відмовити  
«За» - Одноголосно 



п.27. Вознюк Валентина Павлівна по вулиці 
Пацаєва, в районі будинку №9; 

п.28. Вознюк Марині Олександрівні по вулиці 
Пацаєва в районі будинку № 9  
Відкласти на доопрацювання до моменту 
розроблення Детального Плану території 
«За» - 7 

30. Лісовський Юрій Юрійович по провулку 
Катерини Білокур, в районі будинку №18  
Доопрацювати до моменту розроблення детального 
плану території з нанесенням всіх наявних 
комунікацій 
«За» - 7  

п.31. Омельчук Наталі Григорівні по вулиці 
Нєкрасова, в районі будинку 63, не відповідає 
містобудівній документації 

Відмовити 
«За» - 7 
п.32. Омельчуку Петру Івановичу по вулиці 

Нєкрасова, в районі будинку 63, не відповідає 
містобудівній документації 

Відмовити 
«За» - 7 
п.34. Волківському Роману по вулиці Нєкрасова, 

в районі будинку №70, не відповідає містобудівній 
документації.  

Відмовити 
«За» - 7 
п36.Дешкевич Інна Сергіївна по вулиці 

В.Сосновського, в районі будинку №48-В, не 
відповідає містобудівній документації  

Відмовити  
«За» - 7 
п.39. Хомутовська Наталія по вулиці Сергія 

Кемського, в районі будинку №65  
Відкласти на доопрацювання до моменту 

погодження графічних матеріалів у відділі 
архітектури  та містобудування виконавчого 
комітету Коростенської міської ради 

«За» - 7 
п.40. Березюк Дмитро Віталійович дозвіл по 

вулиці Бровар, в районі будинку №47  
Відкласти на доопрацювання до моменту 

узгодження фактичного землекористування та 
розробки містобудування та розробки містобудівної 
документації для можливого розвороту транспорту 
по вул. Бровар в районі будинку №47 
«За» - 7 



п.41.Піка Тетяна Василівна по вулиці 
Грушевського, в районі будинку №47, не відповідає 
містобудівній документації  
Відмовити 

«За» - 7 
п.42.Дідковський Василь по вулиці 

В.Сосновського, в районі будинку №41,  не відповідає 
містобудівній документації 

Відмовити  
«За» - 7 

      п.42. Шляхтенко Микола Михайлович по вулиці 1 
Травня, в районі будинку №35-К, не відповідає 
містобудівній документації 
        Відмовити  
       «За» - 7 

п.44. Юревич Андрій Анатолійович по вулиці 
Князя Володимира, в районі будинку №2, не 
відповідає містобудівній документації  
Відмовити  
       «За» - 7 

п.45 Горблюк Галина Анатоліївна по вулиці 
Князя Володимира, в районі будинку №2, не 
відповідає містобудівній документації  
Відмовити  
       «За» - 7 

п.46. Ходаківський Артем Миколайович по 
вулиці Князя Володимира, в районі будинку №2, не 
відповідає містобудівній документації   
       Відмовити  
       «За» - 7 

п.47. Гуран Світлана Вікторівна по вулиці 
Т.Кралі, в районі будинку №59, не відповідає 
містобудівній документації  
     Відмовити  
       «За» - 7 

п.48.Дрозд Вячеслав Васильович по вулиці 
Шевченка, в районі будинку  №84-Б  
     Зняти з розгляду до моменту визначення 
фактичних меж землекористування суміжних 
гаражних кооперативів 
       «За» - 7 

п.50. Слобожанюк Людмила Феліксівна по вулиці 
Грушевського, в районі будинку №35, не відповідає 
містобудівній документації  
        Відмовити  
       «За» - 7 

п.51.Кириченко Юрій Петрович по вулиці 
Грушевського, в районі будинку №43, не відповідає 



містобудівній документації  
       Відмовити  
       «За» - 7 

п.53. Джус Жанна Михайлівна по вулиці 
Гастелло, в районі будинку №16, при умові 
узгодження з сусідніми землекористувачами 

«За» - 7 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7. 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.2 Мельник Оксана Анатоліївна по вулиці 
Центральній, №37, с. Клочеве  
Відмовити  
«За»- одноголосно 

п.3 Камінський Олег по вулиці Шленчака 
Володимира, №6, с. Грозине  
Відкласти на до вивчення до спільного засідання 
простійних комісій 
«За» - одноголосно 

п.13. Онищук Надія Ничипорівна в с. Берестовець  
Відкласти питання на до вивчення до спільного 
засідання постійних комісій 
«За» - одноголосно 
        п.23.Васьківська Любов Аврамівна в с. Кожухівка 
Відкласти на довивчення до спільного засідання 
постійних комісій 
«За» - одноголосно 

п.22. Тепенчак Володимир с. Соболівка  
Відкласти на довивчення до спільного засідання 
постійних комісій 
«За» - одноголосно 

п.27. Дідківський Вадим Миколайович в с. 
Кожухівка  

Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.28. Селюк Ірина Юріївна в с. Кожухівка  
Відмовити 
«За» - одноголосно 



п.29. Селюк Андрій Олександрович с. Кожухівка  
Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.30. Бондарчук Вадим в с. Кожухівка 
Відмовити   
«За» - одноголосно 
п.31. Бондарчук Діана Олександрівна в с. 

Кожухівка  
Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.32. Майстренко Юрій Адамович в с. Кожухівка  
Відмовити 
«За» - одноголосно 
п.33. Майстренко Юрій Юрійович в с. Кожухівка  
Відмовити 
«За» - одноголосно 
п.34.Майстренко Катерина Іванівна в с. 

Кожухівка  
Відмовити 
«За» - одноголосно  
п.35. Калашник Тетяна Юріївна в с. Кожухівка 
Відмовити   
«За»- одноголосно 

       п.36. Калашник Вячеслав в с. Кожухівка  
       Відмовити  
      «За» - одноголосно 

п.37.Онищук Валентина Петрівна в с. 
Берестовець. 

Довивчити питання до спільного засідання 
постійних комісій 

«За» - одноголосно 
п.38.Онищук Микола Миколайович в с. 

Берестовець  
Довивчити питання до спільного засідання 

постійних комісій 
«За» - одноголосно 
п.39. Дідківська Ганна Федорівна с. Берестовець 

Коростенського  
Довивчити питання до спільного засідання 
постійних комісій 
         «За» - одноголосно 

п.41. Кузнєцов Олексій Володимирович в с. 
Горбачі  

Довивчити питання до загальної комісії 
«За» - одноголосно 
п.42. Скляревськом Ілля Васильович в с. Горбачі  
Відмовити  
«За» - одноголосно 



п.43. Скляревський Василь Володимирович в с. 
Горбачі  

Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.44. Скляревська Катерина Леонідівна в с. 

Горбачі Коростенського  
Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.45. Скляревська Катерина Юріївна в с. Горбачі 
Відмовити  
«За» - одноголосно                                      
  п.46. Венглярчик Олексій Миколайович в с. 

Горбачі  
Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.47. Чупахін Василь Вікторвич в с. Горбачі. 
Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.48. Чупахіна Наталія Василівна в с. Горбачі 
Відмовити 
«За» - одноголосно 
 п.49. Погорєлова Юлія Олександрівна в с. 

Горбачі  
Відмовити 
«За» - одноголосно 
п.50. Антонюк Маргарита Євгенівна в с. Новаки  
Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.52. Гранкіна Алла Вікторівна по вулиці 

Шевченка, в с. Злобичі Коростенського  
Відмовити  
«За» - одноголосно 
п.53. Добродуб Данил Валерійович по вулиці 

Шевченка, в с. Злобичі  
Відмова 
«За» - одноголосно 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
17. СЛУХАЛИ: Про розгляд заяви громадянина Музиченка 

Володимира Павловича щодо продажу земельної 
ділянки сільськогосподарського призначення для 
ведення фермерського господарства з кадастровим 
номером 1822383800:01:000:0007, яка розташована за 
межами Коростенської міської територіальної громади 

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



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради та відмовити 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж 
нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок 
і земельних часток (паїв) в натурі (на місцевості) 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради, відмовити 

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

та комунальної власності виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на актуалізацію звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несількогосподарського призначення по вулиці 
Базарна площа, 2-А міста Коростеня  

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

ВИСТУПИЛИ: Ясинецький О.АП. – заступник міського голови 
Тумаш С.П. – начальник відділу архітектури та 
містобудування 
Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
Стужук В.М. – депутат міської ради 
Науменко В.А. – депутат міської ради 
Майструк Р.В.  
Іскяндеров Наміг Гідаяту-Огли 
Яковенко О.М 
Максименко І.С. - ТОВ «Автосвіт» 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 0 
«Проти» - 6 
«Утримались» - 1 

ВИРІШИЛИ: Проти надання дозволу на актуалізацію звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки 
несількогосподарського призначення по вулиці 
Базарна площа, 2-А міста Коростеня 

ГОЛОСУВАННЯ: «Проти» - 6 
«Утримались»- 1 

37. СЛУХАЛИ: Про розгляд клопотання  ПрАТ «БЕХІВСЬКИЙ 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР» щодо затвердження 
проєкту землеустрою та відведення земельної ділянки 
на умовах оренди  

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



ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 8 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 7 
 
 
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 


