
                                                                           
 
 

                                                             РІШЕННЯ                               
двадцята сесія VІ скликання 

від 25.12.2012 р. №978 
 

  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. Ходаківському Сергію Петровичу 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-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
2. Надати дозвіл гр. Охрімчук Антоніні Михайлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Пролісковій, 29 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
3. Надати дозвіл гр. Гудзевич Надії Петрівні 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» Коростенського відділу Південно-Західної залізниці міста 
Коростеня для ведення садівництва. 
 
4. Надати дозвіл гр. Новотній Євгенії Вячеславівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0700 га по провулку 
Горького, 13 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
5. Надати дозвіл гр. Ничипоруку Владиславу Юрійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1200 га по вулиці Жовтневій, 
78/2 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 



6. Надати дозвіл гр. Грищенко Галині Василівні  на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0024 га по вулиці 
Сосновського, 25а/15 міста Коростеня для будівництва індивідуального гаражу. 
 
7. Надати дозвіл гр. Козубу Ігорю Вікторовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці 
Іскоростенській, 28 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
8. Надати дозвіл гр. Данюку Миколі Андрійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Воровського, 106 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
9. Надати дозвіл гр. Комарчуку Сергію Сергійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
Коцюбинського, 76 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
10. Надати дозвіл гр. Лісовській Олені Борисівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
Пушкінській, 27 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
11. Надати дозвіл гр. Дашкевич Ларисі Вікторівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Калініна, 1 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
12. Надати дозвіл гр. Кукулевському Олегу Петровичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці 
Грушевського, 147 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
13. Надати дозвіл гр. Рудницькій Наталі Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0500 га по вулиці Горького, 
98 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
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 0,0600 га по вулиці 
Ш.Алейхема, 90  міста Коростеня для ведення садівництва. 



15. Надати дозвіл гр. Рябушу Віктору Михайловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Залізничній, 76-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
16. Надати дозвіл гр. Мікулець Юлії Іванівні, гр. Гемблюк Лідії Федорівні, гр. 
Бондар Марії Михайлівні  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,39 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
17. Надати дозвіл гр. Петренку Сергію Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Лісовій, 3 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
18. Надати дозвіл гр. Пашинському Павлу Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по І-му пров. 
Толстого, 41 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
19. Надати дозвіл гр. Сидоренку Сергію Володимировичу, гр. Панас Зої 
Костянтинівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Корнійчука, 26 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
20. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельні ділянки. 
 
21. 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. 
 
22. 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                            


