
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
дев’ятнадцята  сесія VІ скликання 

від 23.11.2012 р. №940  
   

Про надання громадянам дозволу на складання проектів 
землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність 
для індивідуальної житлової забудови 

 

Розглянувши клопотання громадян щодо надання дозволу на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд, будівництва індивідуальних гаражів, керуючись статтями 12, 38, 39, 40, 
118, 121 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати громадянці Швець Аліні Олександрівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд по 1-му провулку Сосновського, 18-в 
міста Коростеня. 
 
2. Надати громадянці Барилюк Ірині Володимирівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 
гаражу по вулиці Ш. Алейхема, 53-Е (в районі школи №11) міста Коростеня. 
 
3. Надати громадянці Костюшко Антоніні Володимирівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва індивідуального 
гаражу по вулиці Кірова, 57-г міста Коростеня. 
 
4. Надати громадянці Потаповій Наталії Василівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці Б.Хмельницького,10-Б міста Коростеня. 
 
5. Надати громадянину Баранівському Валентину Вікторовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва 
індивідуального гаражу по вулиці Б.Хмельницького, 10-В міста Коростеня. 



 
6. Надати громадянину Мєшкову Володимиру Анатолійовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Л.Шевцової, 6-б міста Коростеня. 
 
7. Надати громадянину  Стогодюку Василю Петровичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 
гаражу по вулиці Сосновського, 25 в районі котельні міста Коростеня. 
 
8. Надати громадянину Свінтаку Богдану Володимировичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Залізничному, 
38-г міста Коростеня. 
 
9. Надати громадянці Пашинській Сніжані Юріївні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд по 2-му провулку Жовтневому, 27-Б 
міста Коростеня. 
 
10. Надати громадянці Пашинській Андріяні Леонідівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по 2-му провулку 
Жовтневому, 27-А міста Коростеня. 
 
11. Надати громадянину Білошицькому Юрію Володимировичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
В.Сосновського, 33-Б міста Коростеня. 
 
12. Надати громадянці Бовсунівській Людмилі Вячеславівні дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтованою площею 0,9868 га для ведення особистого 
селянського господарства по вулиці Південний Пост міста Коростеня. 
 
13. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
індивідуальної житлової забудови. 
 

14. Громадянам розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови подати Комісії з 



розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою для 
отримання висновку щодо погодження проекту. 
 

15. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуальної житлової забудови подати на затвердження 
Коростенській міській раді. 
 
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 


