
Протокол №4 
засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 
 

від 16.02.2021р. 
 
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 міської ради Лазаренко В.В., депутат міської 
ради Недашківський А.М. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
Синицький О.П. – 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 закріплення депутатів Коростенської міської ради VIIІ скликання за 
депутатськими округами  
2.Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Коростень» 
Васильчуку Віктору Борисовичу  
3.Про надання дозволу на розробку детальних планів території  
4.Про внесення змін  до «Програма із  створення, розроблення містобудівної 
та проектної документації територій м.  Коростеня на період 2020-2022 рр.», 
затвердженої рішенням  тридцять п’ятої  сесії  Коростенської міської ради 
VIIскликання №1677 від 28.11.2019 року 
5.Про скасування рішення 22 сесії VII скликання Коростенської  міської ради 
від 24.05.2018 р. №1080 «Про затвердження «Порядку залучення, розрахунку 



розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
міста Коростень»  
6.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам в межах міста 
Коростеня 
7.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам в межах 
приєднаних територій  
8.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 
9.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 теріторій 
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, 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального садівництва, з 
подальшою передачею у власність 
11.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 
12.Про передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам 
13.Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок  
14.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 
15.Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
16.Про надання дозволу Управлінню містобудування, архітектури, земельних 
ресурсів та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на розробку проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки по вулиці Грушевського, 108-Б міста 
Коростеня 
17.Про надання дозволу Управлінню містобудування, архітектури, земельних 
ресурсів та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
поділу земельної ділянки   
18.Про надання дозволу Управлінню містобудування, архітектури, земельних 
ресурсів та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у комунальну власність  



19.Про надання дозволу Управлінню містобудування, архітектури, земельних 
ресурсів та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської 
міської ради на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у комунальну власність  
20.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок в постійне користування 
21.Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки (кадастровий номер: 1822380900:03:000:0125) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами (11.01) за 
межами населених пунктів Коростенської міської територіальної громади 
22.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в постійне користування Обслуговуючому кооперативу 
«Гаражний кооператив «Відбудовчий проїзд» 
23.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на умовах оренди  
24.Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну 
власність Коростенської  міської ради 
25.Про визначення переліку земельних ділянок комунальної власності 
сільськогосподарського призначення для продажу права оренди на 
земельних торгах окремими лотами, надання дозволу на складання 
документації із землеустрою 
26.Про внесення змін до “Програми розвитку земельних відносин у місті 
Коростені на 2017-2021 роки”, затвердженої рішенням одинадцятої сесії 
Коростенської міської ради VІІ-го скликання №504 від 22.12.2016 року 
27.Про визнання державного акту на право постійного користування на 
землю Комунальному підприємству Теплозабезпечення такого, що втратив 
чинність 
28.Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Базарна 
площа, 14 міста Коростеня, в зв’язку з продажем нежитлового приміщення 
29.Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Сергія 
Кемського, 148-А міста Коростеня, в зв’язку з продажем житлового будинку 
30.Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці Горького, в 
районі пішохідного мосту, міста Коростеня, в зв’язку з добровільною 
відмовою  від права користування земельною ділянкою, право оренди на яку, 
придбано на ауціоні 
31.Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 
власникам об’єктів нерухомого майна, розміщеного на них 
32.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 

33.Про поновлення договорів сервітутного землекористування земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення  
34.Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 12.10.2020 р. 
№89, укладеного між Коростенською міською радою та громадянином 
Матвієнком А. М. 



35.Про створення юридичної особи публічного права – Управління 
містобудування, архітектури, земельних ресурсів та комунальної власності 
виконавчого комітету Коростенської міської ради та затвердження 
положення про нього 
36.Про створення Комісії по розподілу невитребуваних та нерозподілених  
земельних часток (паїв) шляхом жеребкування. 
37.Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки на умовах оренди по вулиці Героїв Чорнобиля, 6-Б міста Коростеня 
 
  
 
 
1.СЛУХАЛИ: Про закріплення депутатів Коростенської міської ради 

VIIІ скликання за депутатськими округами  
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.С. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2. СЛУХАЛИ: Про присвоєння звання «Почесний громадянин міста 

Коростень» Васильчуку Віктору Борисовичу 
ДОПОВІДАЄ: Синицький О.П. – заступник міського голови 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 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 
ВИСТУПИЛИ:   По п.1 . Мартиросян З.Г.  по вулиці Шкільна, в районі 

будинку № 1 
Голосування: 
«За» - 5 
«Утримались» - 1 (Дідус Д.О.) 
«Проти» - 0 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4. СЛУХАЛИ: Про внесення змін  до «Програма із  створення, 

розроблення містобудівної та проектної документації 
територій м.  Коростеня на період 2020-2022 рр.», 
затвердженої рішенням  тридцять п’ятої  сесії  
Коростенської міської ради VIIскликання №1677 від 
28.11.2019 року 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 



Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5. СЛУХАЛИ: Про скасування рішення 22 сесії VII скликання 

Коростенської  міської ради від 24.05.2018 р. №1080 
«Про затвердження «Порядку залучення, розрахунку 
розміру і використання коштів пайової участі у 
розвитку інфраструктури міста Коростень»  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
6. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та безоплатну їх 
передачу у власність громадянам в межах міста 
Коростеня 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
7. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та безоплатну їх 
передачу у власність громадянам в межах приєднаних 
територій  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Відкласти на довивчення 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
8. 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 відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Довивчити та винести запропонований проєкт рішення 
на 4 сесію Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
9. 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 теріторій 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 



комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 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, 
будівництва індивідуальних гаражів, індивідуального 
садівництва, з подальшою передачею у власність 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИСТУПИЛИ: Пропозиція – доопрацювати: 
П.3Шпилюк Лілі Олегівні по провулку Лісовому, між 
будинками №2 та №4 
П.4 Шмагун Аліні Володимирівні по вулиці О. 
Кобилянської, в районі будинку №23-Б 
П.6 Вербельчук Любові Семенівніи по вулиці 1Травня, 
в районі будинку №35-В 
П.12 Волківській Оксані Анатоліївні по вулиці Сергія 
Кемського, в районі будинку №148-А 
П.13 Камінській Ірині Павлівні по вулиці Шолом - 
Алейхема, в районі будинку №21-А 
П.14 Пташку Василю Петровичу по вулиці Героїв 
Небесної Сотні, в районі будинку №19 – відмовити 
П.17 Юревич Надії Йосипівні по вулиці Грушевського, 
в районі будинку №11 
П.20 Воловчук Валентині Олександрівні по вулиці 1 
Травня – відмовити  
П.24 Юшкевичу Василю Андрійовичу по вулиці 
Селезньова, в районі будинку № 33 – відмова 
П.25 Юшкевич Катерині Андріївні по вулиці 
Селезньова, в районі будинку №31/1  - відмова 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11. 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 відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 



12. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок у приватну власність 
громадянам 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради.  

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
13. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки: 
Пропоную зняти п.2 Присяжна Галина Миколаївна за 
межами населеного пункту на території Бехівської 
сільської ради. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
14. 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 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
15. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішень Коростенської міської 

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

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
16. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню містобудування, 

архітектури, земельних ресурсів та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на розробку проєкту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення земельної ділянки по вулиці 
Грушевського, 108-Б міста Коростеня 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 



17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню містобудування, 
архітектури, земельних ресурсів та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки   

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
18. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню містобудування, 

архітектури, земельних ресурсів та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на виготовлення проєкту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у комунальну власність  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
19. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу Управлінню містобудування, 

архітектури, земельних ресурсів та комунальної 
власності виконавчого комітету Коростенської міської 
ради на виготовлення проєкту із землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у комунальну власність  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
20. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних  ділянок в постійне 
користування 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИСТУПИЛИ: Дідус Д.О. – депутат міської ради: 
- По п.3 - Релігійна громада Свято-Іллінська 

парафія Овруцької єпарїії Української 
Православної по вулиці Перемоги, 6-А, с. 
Шатрище утримуюсь 

Грищенко В.В. – депутат міської ради: 
Хто «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАЛИСЬ» даного 
пункту? 
«За» - 5  
«УТРИМАЛИСЬ» - 1 (Дідус Д.О.) 



Грищенко В.В. – депутат міської ради: 
- По даному проекту рішення п.3 члени постійної 

комісії не дійшли до спільної думки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
21. СЛУХАЛИ: Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
(кадастровий номер: 1822380900:03:000:0125) для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов’язані з користуванням надрами (11.01) за межами 
населених пунктів Коростенської міської 
територіальної громади 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
22. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування Обслуговуючому кооперативу 
«Гаражний кооператив «Відбудовчий проїзд» 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
23. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
на умовах оренди, як невідкладне 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
24. СЛУХАЛИ: Про прийняття земельних ділянок з державної 

власності у комунальну власність Коростенської  
міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
25. СЛУХАЛИ: Про визначення переліку земельних ділянок 



комунальної власності сільськогосподарського 
призначення для продажу права оренди на земельних 
торгах окремими лотами, надання дозволу на 
складання документації із землеустрою 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
26. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до “Програми розвитку земельних 

відносин у місті Коростені на 2017-2021 роки”, 
затвердженої рішенням одинадцятої сесії Коростенської 
міської ради VІІ-го скликання №504 від 22.12.2016 року 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
27. СЛУХАЛИ: Про визнання державного акту на право постійного 

користування на землю Комунальному підприємству 
Теплозабезпечення такого, що втратив чинність 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
28. СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку по 

вулиці Базарна площа, 14 міста Коростеня, в зв’язку з 
продажем нежитлового приміщення 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
29. СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку по 

вулиці Сергія Кемського, 148-А міста Коростеня, в 
зв’язку з продажем житлового будинку 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
30. СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку по 

вулиці Горького, в районі пішохідного мосту, міста 
Коростеня, в зв’язку з добровільною відмовою  від 



права користування земельною ділянкою, право 
оренди на яку, придбано на ауціоні 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
31. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок комунальної 

власності в оренду власникам об’єктів нерухомого 
майна, розміщеного на них 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
32. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
33. СЛУХАЛИ: Про поновлення договорів сервітутного 

землекористування земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення  

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
34. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної 

ділянки від 12.10.2020 р. №89, укладеного між 
Коростенською міською радою та громадянином 
Матвієнком А. М. 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
35. СЛУХАЛИ: Про створення юридичної особи публічного права – 

Управління містобудування, архітектури, земельних 
ресурсів та комунальної власності виконавчого 
комітету Коростенської міської ради та затвердження 
положення про нього 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 



комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
36. СЛУХАЛИ: Про створення Комісії по розподілу невитребуваних та 

нерозподілених  земельних часток (паїв) шляхом 
жеребкування 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
37. СЛУХАЛИ: Про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах оренди по 
вулиці Героїв Чорнобиля, 6-Б міста Коростеня 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИСТУПИЛИ:  Заєць М.А. – депутат міської ради: 
- Не приймаю участь у голосуванні даного проєкту 
рішення, маю конфлікт інтересів. 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 4 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 


