
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
двадцята сесія VІ скликання 

від 25.12.2012 р. №985   

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 громадянину Хавену Володимиру Леонідовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0600 га для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вул. Калініна, 10 міста 
Коростеня. 
 
2. Надати громадянці Бочкарьовій Ніні 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 2-му провулку Суворова, 
1-А міста Коростеня. 
 
3. Надати громадянину Кузьменку Євгенію Леонідовичу 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 пров. Чолівському, 2 міста 
Коростеня. 
 
4. Надати громадянці Самчук Катерині Іванівні 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 на території міста Коростеня. 
 
5. Надати громадянці Ковбасюк Наталі Анатоліївні 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 вул. Ш.Алейхема, 105-А міста 
Коростеня. 
 
6. Надати громадянці Гойло Ніні Павлівні 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-М (в районі школи №11) міста Коростеня. 
 
7. Надати громадянину Піскову Дмитру Юрійовичу 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-Ж (в районі школи №11) міста Коростеня. 
 
8. Надати громадянину Доманському Віктору Івановичу 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-К (в районі школи №11) міста Коростеня. 
 
9. Надати громадянці Головійчук Наталії Миколаївні 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-Л (в районі школи №11) міста Коростеня. 
 
10. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для 
індивідуальної житлової забудови. 
 

11. 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. 
 

12. 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 


