
 

                                                                         
 

РІШЕННЯ 
двадцять п’ята сесія VІ скликання 

 
від  28.08.2013 р. №1180         
   

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками, розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди 

 
 

Розглянувши заяви фізичних про надання дозволу на виготовлення 
технічних документацій із землеустрою щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками, 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди, керуючись 
статтями 12, 93, 98-102, 124 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про землеустрій», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Положенням «Про порядок встановлення розмірів та справляння 
орендної плати за земельні ділянки які перебувають у державній і 
комунальній власності та надання земельних ділянок у сервітутне 
землекористування в місті Коростені Житомирської області», затвердженого 
рішенням шістнадцятої сесії Коростенської міської ради VІ-го скликання від 
21.06.2012 року, Коростенська міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
1. Надати дозвіл гр. Кошицькому Миколі Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки цільового 
призначення для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони 
здоров’я та соціальної допомоги (розміщення та обслуговування 
стоматологічного кабінету) по вулиці Грушевського, 39 міста Коростеня. 
 

2. Надати дозвіл гр. Василіву Євгенію Іллічу на виготовлення технічної 
документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування строком на 3 (три) роки цільового призначення для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Каштанова, 23 міста Коростеня. 
 



3. Надати дозвіл гр. Бєловій Тетяні Федорівні на виготовлення технічної 
документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування строком на 3 (три) роки цільового призначення для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення та 
обслуговування офісу-магазину) по вулиці Грушевського, 32 міста 
Коростеня. 
 
 

4. Надати дозвіл гр. Пашинському Михайлу Федоровичу, гр. Пашинській 
Вірі Федорівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по 1-му провулку Толстого, 37 міста Коростеня. 
 
 

5. Надати дозвіл гр. Завадському Павлу Михайловичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці К.Лібкнехта, 125 
міста Коростеня. 
 

6. Надати дозвіл гр. Черномаз Лідії Сергіївні, гр. Клевайчук Тетяні 
Михайлівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах 
оренди для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул Грушевського, 90 міста Коростеня. 
 
7. Надати дозвіл гр. Кужим Ніні Петрівні на розробку технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд по 1-му провулку Некрасова, 3-б 
міста Коростеня. 
 
8. Надати дозвіл гр. Романюк Марії Петрівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Калініна, 30 
міста Коростеня. 
 
9. Надати дозвіл гр. Васьківській Галині Василівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Шолом-
Алейхема, 90-А міста Коростеня. 
 
10. Надати дозвіл гр. Давиденко Анатолію Івановичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Карбишева, 52 
міста Коростеня. 



11. Надати дозвіл гр. Бондарчук Валентині Миколаївні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Польовому, 
9/49 міста Коростеня. 
 
12. Надати дозвіл гр. Степанчук Антоніні Петрівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Пролісковій, 76 
міста Коростеня. 
 
13. Надати дозвіл гр. Пархомчук Світлані Миколаївні на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки цільового 
призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови (центр комп’ютерних послуг) по вулиці Франко, 3 міста Коростеня. 
 
14. Надати дозвіл гр. Гринюк Людмилі Михайлівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Тичини, 35 міста 
Коростеня. 
 

15. Надати дозвіл гр. Барановському Василю Михайловичу на виготовлення 
технічної документації щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування строком на 3 (три) роки цільового 
призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(розміщення та обслуговування магазину) по вулиці Кірова, 3 міста 
Коростеня. 
 
16. Надати дозвіл гр. Потапчуку Андрію Миколайовичу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Прорізній, 4 міста Коростеня. 
 
17. Надати дозвіл гр. Каминіній Серафимі Іванівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Енгельса, 54 
міста Коростеня. 
 
18. Надати дозвіл гр. Вигівському Роману Володимировичу на розробку 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
К.Лібкнехта, 138 міста Коростеня. 



 
 
19. Надати дозвіл гр. Власюк Тетяні Олексіївні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці П. Дідківських, 5 
міста Коростеня. 
 
20. Надати дозвіл гр. Бовсунівській Оксані Степанівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Деповська, 7 
міста Коростеня. 
 
21. Надати дозвіл гр. Лопатюк Люсі Арсентіївні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Іскоростенській, 
19 міста Коростеня. 
 
22. Надати дозвіл гр. Радіоновій Надії Миколаївні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Д.Саченка, 43 
міста Коростеня. 
 
23. Надати дозвіл гр. Подіку Василю Миколайовичу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) на умовах оренди для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд по провулку Парковий, 11 
міста Коростеня. 
 
24. Надати дозвіл гр. Чуй Тамарі Степанівні на виготовлення технічної 
документації щодо складання документів про надання права сервітутного 
землекористування строком на 3 (три) роки цільового призначення для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (розміщення та 
обслуговування магазину) по вулиці Грушевського, 52 міста Коростеня. 
 
25. Остаточну площу встановити геодезичним способом при виготовленні 
технічних документацій із землеустрою щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками та при 
розробці технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди. 
 
 

26. Рекомендувати громадянам замовити в землевпорядній організації, яка 
має право на виконання даного виду робіт, виготовлення технічних 
документацій із землеустрою щодо складання документів про надання права 
сервітутного землекористування земельними ділянками та розробку 



технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди. 
 
 
 
 

27. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській 
Р.П.) виготовлену технічну документацію щодо складання документів про 
надання права сервітутного землекористування земельними ділянками та 
розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди 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                   


