
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
двадцять п’ята сесія VI скликання 

             
від 28.08.2013 р.  №1186   

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

 

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 Чистову Олександру Дмитровичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0100 га для будівництва індивідуального гаражу по вул. 
Франка, 10-В міста Коростеня. 
 

2. Надати громадянці Денисенко Франі Іванівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по вул. 
Кірова, 84-е міста Коростеня. 
 

3. Надати громадянці Глушанівській Юлії Ігорівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по 3-му провулку Толстого, 22-а міста 
Коростеня. 
 

4. Надати громадянину Грищенку Леоніду Васильовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва індивідуального гаражу по вул. 
С. Ванцетті, 3-н міста Коростеня. 
 

5. 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 
житлового будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Сосновського, 33-
Б міста Коростеня. 
 

6. Надати громадянину Балюку Олегу Володимировичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 



орієнтованою площею 0,0100 га для садівництва по вул. Кооперативній міста 
Коростеня. 
 

7. Надати громадянину Ткачуку Валерію Павловичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0600 га в товаристві колективного саду вагонного депо 
«Залізничник» міста Коростеня для садівництва.  
 

8. Надати громадянці Островській Галині Михайлівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по 4-му провулку Зв’язківців, 10 міста 
Коростеня. 
 

9. Надати громадянину Сосновському Олександру Вікторовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд провулку Чолівському, 22-А 
міста Коростеня. 
 

10. Надати громадянину Іщуку Ілларіону Івановичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вулиці І. Оснадчука, 38 міста 
Коростеня. 
 

11. Надати громадянину Іщуку Ілларіону Івановичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по вулиці І. Оснадчука міста 
Коростеня. 
 

12. Надати громадянці Ходаківській Галині Степанівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд провулку Чолівському, 12 міста 
Коростеня. 
 

13. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуальної 
житлової забудови. 
 

14. 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 


