
                                                                           
 
 

                                                             РІШЕННЯ                               
вісімнадцята  сесія VІ скликання 

від 18.10.2012 р. №877 
 

  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів що посвідчують право 
власності на земельні ділянки громадян. 
 

 Розглянувши заяви громадян  про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів що 
посвідчують право власності на земельні ділянки, керуючись статтями 12, 81, 
118, 121, Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл гр. Нестерчук Тетяні Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці Пролісковій, 80 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
2. Надати дозвіл гр. Зеленій Аллі Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
провулку Ковельському, 6 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
3. Надати дозвіл гр. Шаховій Надії Федорівні, гр. Галицькій Вірі Павлівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,1000 га по 1-му провулку Пролетарському, 9 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
4. Надати дозвіл гр. Дідківській Любові Миколаївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по вулиці К.Маркса, 116 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 



 
5. Надати дозвіл гр. Волківському Віталію Станіславовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га по вулиці Корольова, 80-б міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
6. Надати дозвіл гр. Клиновському Володимиру Йосиповичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по вулиці Шатрищанській, 38-а міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
7. Надати дозвіл гр. Насер Ірині Андріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці Грушевського, 190 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
8. Надати дозвіл гр. Дурнєвій Ганні Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці П.Зеленого, 5 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
9. Надати дозвіл гр. Мосійчук Наталії Юріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці Коцюбинського, 8 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
10. Надати дозвіл гр. Загребельному Івану Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га по вулиці Захарченко, 9 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
11. Надати дозвіл гр. Мосійчук Марії Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1200 га по 
вулиці І.Тарнавського, 18 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
12. Надати дозвіл гр. Щегольковій Ірині Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 



право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1200 га по 
вулиці І.Тарнавського, 18 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
13. Надати дозвіл гр. Єфімову Олександру Валерійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га по 1-му провулку Шатрищанському, 16 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
 
14. Надати дозвіл гр. Ущапівській Надії Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці Козаченко, 17 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
15. Надати дозвіл гр. Капітулі Людмилі Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0400 га в 
садівницькому товаристві «Будівельник» міста Коростеня для ведення 
садівництва. 
 
16. Надати дозвіл гр. Кобернику Ярославу Анатолійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0400 га в товаристві колективного саду «Залізничник-2» міста Коростеня 
для ведення садівництва. 
 
17. Надати дозвіл гр. Дячок Людмилі Михайлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці Грушевського, 203 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
18. Надати дозвіл гр. Волківському Степану Пилиповичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по вулиці О.Кошового, 24/12 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
19. Надати дозвіл гр. Замятіну Нікіті Олексійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0800 га по 
вулиці К.Лібкнехта, 142-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 



 
20. Надати дозвіл гр. Грищенко Галині Михайлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці К.Лібкнехта, 179-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
21. Надати дозвіл гр. Вербицькому Віталію Павловичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по вулиці Наровського, 92 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
22. Надати дозвіл гр. Білошицькому Володимиру Григоровичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,0600 га в обслуговуючому кооперативі 
«Колективного саду вагонного депо «Залізничник» міста Коростеня для 
ведення садівництва. 
 
23. Надати дозвіл гр. Білоус Наталії Кирилівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці І.Кузьмінського, 68 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
24. Надати дозвіл гр. Головко Зінаїді Іванівні, гр. Головко Наталії Іванівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці Черняхівського, 14 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
25. Надати дозвіл гр. Пазюру Олександру Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0024 га по вулиці Табукашвілі, 5-а міста Коростеня для будівництва 
індивідуального гаражу. 
 
26. Надати дозвіл гр. Куницькому Віталію Васильовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0024 га по вулиці Грушевського, в районі будинку №43 міста Коростеня 
для будівництва індивідуального гаражу. 
 



27. Надати дозвіл гр. Мазяру Леоніду Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га по 1-му провулку Шатрищанському, 14 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
 
28. Надати дозвіл гр. Остапчук Ользі Федорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці Шкільній, 8 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
29. Надати дозвіл гр. Грищенко Євгенії Єфімівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці О.Кошового, 50 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
30. Надати дозвіл гр. Мельник Олені Максимівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці Південний пост, 14 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
31. Надати дозвіл гр. Петренко Віті Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці Південний пост, 4 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
32. Надати дозвіл гр. Гаврилюку Леоніду Васильовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0500 га по вулиці Фрунзе, 23 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
33. Надати дозвіл гр. Охрімчуку Олександру Андрійовичу, гр. Охрімчук 
Вікторії Анатоліївні, гр. Охрімчук Дарії Олександрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0595 га по вулиці К.Лібкнехта, 58, кв.2 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 



34. Надати дозвіл гр. Калита Наталії Анатоліївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
пров. Р.Люксембург, 3 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
35. Надати дозвіл гр. Волківському Михайлу Мефодійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1200 га по вул. О.Кошового, 24/12 міста Коростеня для ведення 
садівництва. 
 
36. Надати дозвіл гр. Павловському Юрію Володимировичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0500 га по вул. Доватора, 16 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
37. Надати дозвіл гр. Морозовій Юлії Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0500 га по вул. 
Сакко і Ванцетті, 58-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
38. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки. 
 
39. Рекомендувати громадянам замовити в землевпорядній організації, яка 
має право на виконання даного виду робіт, розробку технічної документації 
із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності 
на земельну ділянку. 
 
40. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській 
Р.П.) розроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності подати для затвердження на 
розгляд сесії Коростенської міської ради. 
 
 
Міський голова                                                         В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В. Вигівський 
Начальник Управління Держземагентства 
у Коростенському районі          Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська     
Головний архітектор міста                                                           С. Тумаш 


