
                                                                           
 
 

                                                             РІШЕННЯ                               
двадцять четверта сесія VІ скликання 

від 06.06.2013 р. №1130 
 

  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність 
 

 Розглянувши заяви громадян  про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність, керуючись статтями 12, 81, 118, 
121, Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 
Законом України «Про Державний земельний кадастр», статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл гр. Кубальській Людмилі Миколаївні, гр. Кубальському 
Вадиму Миколайовичу, гр.Кубальському Олексію Миколайовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 
0,1000 га по вулиці Південній, 7 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

2. Надати дозвіл гр. Грибовській Марині Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Вишневій, 12 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

3. Надати дозвіл гр. Вану Сергію Володимировичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по 
провулку П.Морозова, 11 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

4. Надати дозвіл гр. Єфімовій Марині Вікторівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0400 га по вулиці 
Красіна, 27 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
5. Надати дозвіл гр. Потемській Олександрі Федорівні, гр. Устимчук 
Потемському Ігорю Олеговичу, гр. Потемському Олегу Володимировичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 



земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 
0,0700 га по вулиці Козаченко, 10 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
6.  Надати дозвіл гр. Дерінг Катерині Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Житомирська. 17 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
7. Надати дозвіл гр. Козакову Сергію Володимировичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Малишка, 29 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

8. Надати дозвіл гр. Юрченку Олександру Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці І.Тарнавського, 33 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

9. Надати дозвіл гр. Андрушенку Анатолію Олексійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Гагаріна, 2-в міста Коростеня для будівництва і обслуго вування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

10. Надати дозвіл гр. Андрушенку Анатолію Олексійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га 
по вулиці Гагаріна, 2-в міста Коростеня для садівництва.  
 
11. Надати дозвіл гр. Рудницькому Григорію Петровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Яневича, 13 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
12. Надати дозвіл гр. Ніколаєвій Галині Степанівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по 2-му 
провулку О.Кошового, 22 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
13. Надати дозвіл гр. Сарнавській Оксані Петрівні, гр. Рафальському  
Олександру Тимофійовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Козаченка, 



4 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 
14. Припинити гр. Носатову Віктору Андрійовичу право користування 
земельною ділянкою орієнтованою площею 0,0300 га по вулиці 
Грушевського, 197 міста Коростеня для облаштування під'їзду та 
обслуговування домоволодіння по вул. Грушевського, 199 міста Коростеня. 
14.1. Надати дозвіл гр. Лінькову Володимиру Олексійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Грушевського, 199 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
15. Надати дозвіл гр. Артемчук Нілі Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по 
провулку Ковельському, 5 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
16. Надати дозвіл гр. Вербицькому Михайлу Дмитровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Жовтневій, 190 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
17. Надати дозвіл гр. Шевчук Людмилі Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Коцюбинського, 22 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
18. Надати дозвіл гр. Рахмістрюку Анатолію Анатолійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по провулку Курчатова, 50 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
19. Надати дозвіл гр. Вигівському Миколі Івановичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Шатрищанській, 27 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
20. Надати дозвіл гр. Барановській Аліні Анатоліївні, гр. Барановському 
Миколі Федоровичу  на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність орієнтованою площею 0,0400 га по вулиці Будьонного, 20, кв.2 



міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 
21. Надати дозвіл гр. Пашинській Галині Василівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га 
по вулиці Гагарина, 14 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
22. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність. 
 
23. Рекомендувати громадянам замовити в землевпорядній організації, яка 
має право на виконання даного виду робіт, розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність. 
 
 
24. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській 
Р.П.) розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 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                            


