
Протокол №2 
засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та 

архітектури 
 

від 18.12.2020р. 
 
ПРИСУТНІ: 
 
1.Грищенко В.В. 
2.Дідківський В.М. 
3.Поліщук І.І. 
4.Потопальський Ю.В. 
5.Краєвський А.В. 
6.Дідус Д.О. 
7.Заєць М.А. 
8.Гуськов В.В. 
9.Гавенко О.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. 
 
ЗАПРОШЕНІ: 
 
Ясинецький О.А. – заступник міського голови 
Тумаш С.П. -   
Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу комунальної власності 
управління економіки 
Вакульчук С.М. – головний спеціаліст юридичного відділу 
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
Назва питання: 
1.Про затвердження Положення про постійні комісії Коростенської міської 
ради 
2.Про затвердження Регламенту роботи Коростенської міської ради VIIІ 
скликання 
3.Про план роботи Коростенської міської ради на 2021рік 
4.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 
5.Про надання дозволу на розробку детальних планів території  
6.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок та безоплатну їх передачу у власність громадянам  



7.Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 
та надання земельних ділянок у власність громадянам  
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 передачу земельних ділянок у приватну власність громадянам 
11.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в постійне користування  
12.Про затвердження проєктів землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельних ділянок  
13.Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок на умовах оренди  
14.Про надання дозволу управлінню економіки виконавчого комітету 
Коростенської міської ради на виготовлення проєктів із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у комунальну власність  
15.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок на умовах оренди  
16.Про втрату чинності пункту 30 рішення сорокової сесії Коростенської 
міської ради VII скликання №1925 від 27.08.2020 року «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» 
17.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Чорнобиля, 
9 міста Коростеня, що підлягає продажу  
18.Про продаж фізичній особі-підприємцю Каленському Олександру 
Степановичу земельної ділянки несільськогосподарського призначення по 
вулиці Грушевського, 7-В міста Коростеня на якій розташований об’єкт 
нерухомого майна заявника 
19.Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Автосвіт ЛТД» 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Сергія 
Кемського, 50 міста Коростеня на якому розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
20.Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «ВІА ТОРГ-
СЕРВІС ЛТД» земельних ділянок несільськогосподарського призначення по 
вулиці Базарна площа, 18-А міста Коростеня на яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна заявника 
 



21.Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 03.09.2015 
року №111 та додаткової угоди до нього від 03.09.2020 року №77, яка надана 
в оренду ПІДПРИЄМСТВУ КООПЗАГОТПРОМТОРГ КОРОСТЕНСЬКОЇ 
РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 
22.Про передачу земельних ділянок в оренду  
23.Про поновлення договорів оренди земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення 
24.Про припинення права оренди на земельну ділянку ТОВ «СТАТОЙЛ 
УКРАЇНА» 
25.Про припинення права оренди на земельну ділянку по вулиці 
Маяковського, 74-А міста Коростеня 
26.Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо зміни 
цільового призначення  земельних ділянок. 
27.Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості). 
28.Про встановлення фізичній особі-підприємцю Нікітіч Т.Г. права 
особистого строкового сервітуту для розміщення тимчасової споруди в місті 
Коростені по вулиці Шевченка, в районі будинку №82  
29.Про поновлення договорів сервітутного землекористування земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення  
30.Про передачу земельної ділянки в постійне користування Комунальному 
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Коростенської міської ради  
31.Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Героїв Небесної 
Сотні, 27-В міста Коростеня, що підлягає продажу  
32.Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних  
ділянок в постійне користування 
33.Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради 
34.Про затвердження переліку земельних ділянок, які пропонуються 
виставити на земельні торги окремими лотами  
35.Про продаж Приватному підприємству «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці Толстого, 3 міста 
Коростеня на якій розташований об’єкт нерухомого майна заявника 
36.Про продаж Товариству з обмеженою відповідальністю «Немирів-Ойл»  
земельної ділянки несільськогосподарського призначення по вулиці 
Грушевського, 108 міста Коростеня на якій розташований об’єкт нерухомого 
майна заявника 
37.Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну 
власність Коростенської  міської ради 
 
  
 
 
 
 



1.СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про постійні комісії 
Коростенської міської ради 

ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.А. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження Регламенту роботи Коростенської 

міської ради VIIІ скликання 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.А. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
3. СЛУХАЛИ: Про план роботи Коростенської міської ради на 

2021рік 
ДОПОВІДАЄ: Олексійчук О.А. – секретар міської ради 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
4. 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 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
5. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку детальних планів 

території, як невідкладне 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

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

відведення земельних ділянок та безоплатну їх 
передачу у власність громадянам 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 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 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 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 відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИСТУПИЛИ: За пропозицією голови комісії: 
- Приходько В. С. по провулку Сосновського, в 
районі будинку № 18 – на доопрацювання; 
Виїзд із трьох депутатів: Потопальський Ю.В., 
Краєвський А.В., Дідус Д.О. 
- Хруль Л.Я. по вулиці Шолом-Алейхема, 113-Г - на 
доопрацювання. Виїзна комісія у складі депутатів: 
Потопальський Ю.В., Дідус Д.О., Краєвський А.В. 
- Вербельчук І. Р. по вулиці 1 Травня, в районі 
будинку №37 – на доопрацювання 
- Васянович Ю.А. по вулиці Князя Ярослава 
Мудрого, в районі будинку № 105 – відмовити 
- Вигівській О. А. по вулиці Івана Котляревського, в 
районі будинку № 130 – відмовити 
- Жигадлу В. Ф. по вулиці Василя Стуса, в районі 
будинку № 15 – на доопрацювання. Створити виїзну 
комісію у складі депутатів: Гуськов В.В., Дідківський 
В.М., Заєць М.А. 
Прищепчук С.М. по вулиці Вишневій, в районі 
будинку № 18 – на доопрацювання 
Мошківська М. І. в Товаристві колективного саду 
заводу шляхових машин «Жовтнева кузня»  – на 
доопрацювання 
Романюк М.В. по вулиці Грушевського, 108-А міста – 
на доопрацювання. Виіздна комісія у складі депутатів: 
Потопальський Ю.В., Дідус Д.О., Краєвський А.В. 
Михальчук В.П. по вулиці Горького, в районі 
будинку № 29-А – відмова 
Захарчуку І. П. по провулку Сосновського, в районі 
будинку № 42 – відмова 
Оксенюк Т. С. по вулиці Шолом -Алейхема, в районі 



будинку № 21-А – відмова 
Тюріна О.Т. по вулиці Шатрищанській, в районі 
будинку № 19 – відмова 
Козловський В. І. по вулиці В. Сосновського, в 
районі будинку № 25-А – відмова 
Власенко А. П. по вулиці Грушевського, 65-Г – відмо 
Кравчук К. В. по вулиці В.Сосновського, в районі 
будинку № 62-А - відмова 
Васянович М. О. по вулиці Маяковського, в районі 
будинку №12 – відмова 
Клименко С. М. по вулиці Шевченка, в районі 
будинку № 72 – відмова 
Якимчик С.П. по вулиці В. Сосновського, в районі 
будинку № 62 – відмова 
Мазуніна С.Ю. по вулиці Шевченка, в районі будинку 
№ 84 
Прибудько В. М. по провулку Сосновського, в районі 
будинку № 42  – відмова 
Пашинська І.П. по вулиці Сергія Кемського, 150 - 
відмова 

ВИРІШИЛИ: Довчити та винести запропонований проєкт рішення 
на 2 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 відділу 
комунальної власності управління економіки 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
10. 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 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
постійне користування 

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

ВИСТУПИЛИ: За пропозицією голови комісії «Коростень-Еліт» по 



вулиці Шолом-Алейхема, 49 відправити  на 
доопрацювання виїзною комісією у складі депутатів: 
Гуськов В.В., Дідус Д.О., Поліщук І.І., Дідківський 
В.М., Мельниченко О.П. – заступник начальника 
відділу комунальної власності управління економіки. 

ВИРІШИЛИ: Доопрацювати та винести запропонований проєкт 
рішення на 2 сесію Коростенської міської ради 

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

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

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради. Комісія рекомендує не 
підтримувати даний проект рішення. 

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

землеустрою щодо відведення земельних ділянок на 
умовах оренди  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
14. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу управлінню економіки 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на 
виготовлення проєктів із землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок у комунальну власність 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

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

відведення земельних ділянок на умовах оренди 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
16. СЛУХАЛИ: Про втрату чинності пункту 30 рішення сорокової сесії 

Коростенської міської ради VII скликання №1925 від 
27.08.2020 року «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 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
17. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці 
Героїв Чорнобиля, 9 міста Коростеня, що підлягає 
продажу 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
18. СЛУХАЛИ: Про продаж фізичній особі-підприємцю Каленському 

Олександру Степановичу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці 
Грушевського, 7-В міста Коростеня на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
19. СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Автосвіт ЛТД» земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці 
Сергія Кемського, 50 міста Коростеня на якому 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
20. СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ВІА ТОРГ-СЕРВІС ЛТД» 
земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення по вулиці Базарна площа, 18-А міста 
Коростеня на яких розташовані об’єкти нерухомого 
майна заявника 



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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 депутатів 
«Утримались» - 1  (Гуськов В.В.) 

21. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору оренди земельної 
ділянки від 03.09.2015 року №111 та додаткової угоди 
до нього від 03.09.2020 року №77, яка надана в оренду 
ПІДПРИЄМСТВУ КООПЗАГОТПРОМТОРГ 
КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
22. СЛУХАЛИ: Про передачу земельних ділянок в оренду 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: «За» - 8 депутатів 

«Утримались» - 1  (Потопальський Ю.В.) 
23. 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 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
24. СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку 

ТОВ «СТАТОЙЛ УКРАЇНА» 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
25. СЛУХАЛИ: Про припинення права оренди на земельну ділянку по 

вулиці Маяковського, 74-А міста Коростеня 
ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 

комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
26. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проєкту 



землеустрою щодо зміни цільового призначення  
земельних ділянок 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
27. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості). 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
28. СЛУХАЛИ: Про встановлення фізичній особі-підприємцю Нікітіч 

Т.Г. права особистого строкового сервітуту для 
розміщення тимчасової споруди в місті Коростені по 
вулиці Шевченка, в районі будинку №82  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
29. 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 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
30. СЛУХАЛИ: Про передачу земельної ділянки в постійне 

користування Комунальному некомерційному 
підприємству «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Коростенської міської ради  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
31. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці 



Героїв Небесної Сотні, 27-В міста Коростеня, що 
підлягає продажу  

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

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

відведення земельних  ділянок в постійне 
користування 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
33. 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 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
34. СЛУХАЛИ: Про затвердження переліку земельних ділянок, які 

пропонуються виставити на земельні торги окремими 
лотами  

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

ВИСТУПИЛИ: За пропозицією голови комісії: 
- вул. Героїв Небесної Сотні, в районі будинку №25 –
відмовити; 
- вул. Каштанова, в районі будинку №15-А – 
доопрацювати. Виїзна комісія у складі депутатів: 
Дідківський В.М., Грищенко В.В., Потопальський 
Ю.В., Мельниченко О.П. – заступник начальника 
відділу комунальної власності управління економіки 
- вул. В. Сосновського, 40 – доопрацювати 

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
35. СЛУХАЛИ: Про продаж Приватному підприємству 

«УКРПАЛЕТСИСТЕМ» земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці 
Толстого, 3 міста Коростеня на якій розташований 
об’єкт нерухомого майна заявника 

ДОПОВІДАЄ: Мельниченко О.П. – заступник начальника відділу 



комунальної власності управління економіки 
ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 

Коростенської міської ради 
ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
36. СЛУХАЛИ: Про продаж Товариству з обмеженою 

відповідальністю «Немирів-Ойл»  земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вулиці 
Грушевського, 108 міста Коростеня на якій 
розташований об’єкт нерухомого майна заявника 

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

ВИРІШИЛИ: Винести запропонований проєкт рішення на 2 сесію 
Коростенської міської ради 

ГОЛОСУВАННЯ: Одноголосно 
37. 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 2 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 


