
                                                                           
 
 

                                                         РІШЕННЯ                                        
двадцять шоста сесія VІ скликання 

від 10.10.2013 р. №1231  
 

  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. Корзун Галині Віталіївні, гр. Савенко Ользі Іванівні, гр. 
Волківській Нелі Леонідівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці Комарова, 
40 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

2. Надати дозвіл гр. Богословській Валентині Вікторівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га 
по вулиці Маяковського, 31 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

3. Надати дозвіл гр. Шульгату Анатолію Гнатовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
1-го Травня, 91 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

4. Надати дозвіл гр. Коновал Надії Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Л.Чайкіної, 11-б міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

5. Надати  дозвіл  гр. Власюк Галині Федорівні, гр. Копишинському Сергію 
Володимировичу, Саблукову Анатолію Івановичу на виготовлення технічної  
документації  із землеустрою  щодо  встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці 



Піонерській, 9/11 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

6.  Надати дозвіл гр. Стасюку Володимиру Васильовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га 
по вулиці Радянській, 4 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
7. Надати дозвіл гр. Карасюк Валентині Михайлівні, гр. Карасюк Олені 
Сергіївні 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, 189-а міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

8. Надати дозвіл гр. Руденко Галині Валентинівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці  
Карбишева, 12 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

9. Надати дозвіл гр. Климюку Володимиру Миколайович на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га 
по провулку П. Морозова, 11 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

10. Надати дозвіл гр. Ткаченку Євдокиму Григоровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га 
по вулиці Дзержинського, 41 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

11. Надати дозвіл гр. Гуні Ользі Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці  
Енгельса, 18 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

12. Надати дозвіл гр. Титюк Юлії Федорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці  
8-го Березня, 1 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

13. Надати дозвіл гр. Старунській Галині Андріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га по 
провулку Б.Хмельницького, 14 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 



 
 
14. Надати дозвіл гр. Бірюкову Ігорю Анатолійовичу, гр. Бірюковій Ользі 
Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,0400 га по вулиці Сакко і Ванцетті, 17 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

15. Надати дозвіл гр. Вигівському Миколі Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га 
по 2-му провулку Воровського, 22 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

16. Надати дозвіл гр. Сливкі Валентині Йосипівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці 
Ломоносова, 101 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

17. Надати дозвіл гр. Ревчуку Миколі Карповичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
2-му провулку К.Маркса, 16 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

18. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність. 
 

19. 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. 
 

20. 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                            


