
                                                                           
 
 

                                                         РІШЕННЯ                                        
двадцять п’ята сесія VІ скликання 

від 28.08.2013 р. №1188 
 

  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. Антонюк Марії Андріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
Воровського, 20 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

2. Надати дозвіл гр. Дорожко Людмилі Кузьмівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
гетьмана П. Сагайдачного, 16 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

3. Надати дозвіл гр. Солнцевій Людмилі Яківні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Трипольського, 10 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

4. Надати дозвіл гр. Грищенко Тетяні Леонтіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Південна, 37 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
5. Надати  дозвіл  гр. Громадській Олені Вікторівні, гр. Хомчук Юлії 
Михайлівні, Меленівському Валерію 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 



Матросова, 28 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
6.  Надати дозвіл гр. Близнюк Оксані Василівні, гр. Близнюк Анатолію 
Хомичу, гр. Близнюк Катерині Анатоліївні, гр. Близнюк Ользі Анатоліївні 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 пров. Корольова, 5 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
7. Надати дозвіл гр. Поляновському Віталію Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по провулку Котовського, 6 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

8. Надати дозвіл гр. Завадській Раїсі Федорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці 
Сакко і Ванцетті, 116 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

9. Надати дозвіл гр. Дунець Михайлу Анатолійовичу 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 Будьоного, 18-а міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

10. Надати дозвіл гр. Ібрагімовій Малак Мусаївні, гр. Симоняк Тимуру 
Альбертовичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Піонерській, 27 міста Коростеня 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.  
 
11. Надати дозвіл гр. Шелестюк Людмилі Андріївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Прорізній, 9 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
12. Надати дозвіл гр. Стретович Галині Дмитрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по 
провулку Коцюбинського, 9 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
13. Надати дозвіл гр. Ніколаєвій Лідії Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці 



О.Кошового, 21-ж міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
14. Надати дозвіл гр. Волинському Валерію Леонідовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Ватутіна, 18 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
15. Надати дозвіл гр. Шевчуку Василю Павловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га по вулиці 
Енгельса, 15 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
16. Надати дозвіл гр. Капусті Юрію 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 
Південна, 1 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
17. Надати дозвіл гр. Дурнєвій Ганні Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1200 га по вулиці 
Павла Зеленого міста Коростеня для садівництва.  
 
18. Надати дозвіл гр. Скоробогатому Миколі Миколайовичу 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 Шатрищанському, 11-в міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
19. Надати дозвіл гр. Марковському Якову 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 Жовтневій, 65 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
20. Надати дозвіл гр. Сомову Вадиму Анатолійовичу, гр. Болдиревій Ользі 
Володимирівні, гр. Болдиреву Олександру Володимировичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га 
по вулиці Шатрищанській, 23 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
 
 
 



 
 
21. Надати дозвіл гр. Аплясу Сергію Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Південний пост, 27 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
22. Надати дозвіл гр. Ярошенко Ірині Василівні, гр. Дрозду Руслану 
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 Коцюбинського, 67 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 
23. Надати дозвіл гр. Скакуновій Валентині Дмитрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Т.Кралі, 146 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
24. Надати дозвіл гр. Романенко Олені Миколаївні, гр. Михайленко Олені 
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 Гоголя, 10 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд.  
 
25. Надати дозвіл гр. Погрібняк Аліні Юріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по 3-му 
провулку Толстого, 34 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
26. Надати дозвіл гр. Павленко Світлані Анатоліївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Горького, 128 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
27. Надати дозвіл гр. Вигівській Раїсі Михайлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці 
Грушевського, 113/2 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
28. Надати дозвіл гр. Чубик Галині Ничипорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 



натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
Фрунзе, 17 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
29. Надати дозвіл гр. Павленко Олені Сергіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0900 га по вулиці 
Космонавтів, 128 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
30. Надати дозвіл гр. Рудик Валентині Володимирівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га 
по вулиці Некрасова, 2 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
31. Надати дозвіл гр. Білошицькому Миколі Михайловичу, гр. Білошицькому 
Валерію Павловичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці Горького, 82-а міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 
32. Надати дозвіл гр. Костюченку Валерію Анатолійовичу, гр. Костюченко 
Олені Олександрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Фадєєва, 3 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 
33. Надати дозвіл гр. Марковській Олені Михайлівні, гр. Марковському 
Михайлу 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 
Циолковського, 11 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
34. Надати дозвіл гр. Бондарчук Валентині Лукашівні 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, 24/1 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
35. Надати дозвіл гр. Малюшицькій Ользі Наумівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Тельмана, 34 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  



 
36. Надати дозвіл гр. Лось Раїсі Євгеніївні, гр. Лосю Петру Вікторовичу 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, 20 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
37. Надати дозвіл гр. Конончуку Олександру Анатолійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Горького, 18-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
38. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність. 
 
39. 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. 
 
40. 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                            


