
                                                                           
 
 

                                                             РІШЕННЯ                               
дев’ятнадцята  сесія VІ скликання 

від 23.11.2012 р. №937 
 

  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. Далю Анатолію Григоровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці К.Маркса, 
108 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 
2. Надати дозвіл гр. Климчуку Ігорю Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
Коцюбинського, 49 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
3. Надати дозвіл гр. Волківському Анатолію Володимировичу 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 Дружби, 7 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
4. Надати дозвіл гр. Комарчук Ользі Григорівні 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, 
61 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
5. Надати дозвіл гр. Хоменку Василю Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
К.Лібкнехта, 55-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 



 
6. Надати дозвіл гр. Дзик Ірині Олегівні 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, 35міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
7. Надати дозвіл гр. Овсійчуку Анатолію Федоровичу, гр. Овсійчук Надії Павлівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці Матросова, 32 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
8. Надати дозвіл гр. Ропоту Віктору Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по провулку 
Залізничному, 17 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
9. Надати дозвіл гр. Ходаківській Катерині Олексіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці Дружби, 
4/2 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
10. Надати дозвіл гр. Басалаєвій Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0634 га по вулиці 
Грушевського, 76/1 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
11. Надати дозвіл гр. Шверід Світлані Володимирівні, гр. Невмержицькому 
Володимиру Сергійовичу, гр. Невмержицькому Василю Сергійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці Шевченка, 16 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
12. Надати дозвіл гр. Кривошеєнко Галині Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0500 га по вулиці 1-го 
Травня, 63 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
13. Надати дозвіл гр. Ляшенку Михайлу Олександровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 2-му провулку 
Воровського, 4 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 



14. Надати дозвіл гр. Яковенко Людмилі Станіславівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Ш.Алейхема, 90 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
15. Надати дозвіл гр. Рудницькій Наталі Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Горького, 
98 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
16. Надати дозвіл гр.  Волківському Степану Пилиповичу  на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1200 га по вулиці 
О.Кошового, 24/12 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
17. Надати дозвіл гр. Пасічник Наталії Анатоліївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
К.Лібкнехта, 85 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
18. Надати дозвіл гр. Боковій Галині Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Островського, 13 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
19. Надати дозвіл гр. Матяшу Олегу Анатолійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Гагаріна, 
51 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
20. Надати дозвіл гр. Мельник Ганні Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Тургенєва, 
18-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
21. Надати дозвіл гр. Абрамович Надії Володимирівні 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 № 32-А міста Коростеня для будівництва 
індивідульного гаражу. 
 
22. Надати дозвіл гр. Іванову Геннадію Григоровичу, гр. Івановій Ользі Анатоліївні, 
гр. Надеіні Оксані Геннадіївні, гр. Іванову Сергію Геннадійовичу, Вигівському 
Анатолію Миколайовичу  на виготовлення технічної документації із землеустрою 



щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,0600 га по провулку Семашко, 28 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
23. Надати дозвіл гр. Кучер Ганні Павлівні  на виготовлення технічної документації 
із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на 
земельну ділянку орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці Маяковського, 33 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
24. Надати дозвіл гр. Морозенку Віталію Всильовичу  на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га в садовому 
товаристві робітників та службовців відділу матеріально-технічного забезпечення 
(НОДХ-4) Коростенського відділення ордену леніна Південно-західної залізниці 
міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
25. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельні ділянки. 
 
26. 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. 
 
27. 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                            


