
                                                                           
 
 

                                                         РІШЕННЯ                                        
двадцять дев’ята сесія VІ скликання 

від 26.12.2013 р. №1333  
 

  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. Коваленку Роману 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 Нєкрасова, 41 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

2. Надати дозвіл гр. Ходаківській Людмилі Анатоліївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га 
по вулиці Сємашко, 9-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

3. Надати дозвіл гр. Стужук Раїсі Михайлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
Сакко і Ванцетті, 78 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

4. Надати дозвіл гр. Стужуку Павлу 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 
Нєкрасова, 7-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

5. Надати  дозвіл  гр. Дзебань 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 
О. Кошевого, 28  міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  



 

6.  Надати дозвіл гр. Кравець Наталії Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
К.Маркса, 15 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
7. Надати дозвіл гр. Нарижній Валентині Полікарпівні 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, 15 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

8. Надати дозвіл гр. Баранському Віктору Сергійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га 
по вулиці  Бєляєва, 1 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

9. Надати дозвіл гр. Чорній Наталії Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці 
Іскоростенська, 50, кв.1 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

10. Надати дозвіл гр. Разумовичу Павлу Станіславовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по 1-му провулку Набережній, 1 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

11. Надати дозвіл гр. Білоус Наталії Кирилівні 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. Кузьмінського, 68 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

12. Надати дозвіл гр. Сокольваку Андрію Михайловичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці Добролюбова, 8 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

13. Скасувати п.34 рішення двадцять п’ятої сесії VI-го скликання 
Коростенської міської ради від 28.08.2013 року №1188 у зв’язку зі зміною 
власника нерухомого майна (житловий будинок).  
13.1 Надати дозвіл гр. Бондарчуку Володимиру 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 Південна, 24, кв.1 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
 



14. Надати дозвіл гр. Зосименку Володимиру 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 В.Котика, 12 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
15. Надати дозвіл гр. Лібішевській Марії Антонівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Чигирівська, 9 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
16. Надати дозвіл гр. Бабешко Ярославі 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 
В.Котика, 30 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
17. Надати дозвіл гр. Усенко Ганні Адамівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Проліскова, 52 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
18. Надати дозвіл гр. Бондарчуку Максиму Валерійовичу 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, 47-а міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
19. Надати дозвіл гр. Мельнику Миколі Антоновичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0300 га 
по провулку Калініна, 49 кв.2 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
20. Надати дозвіл гр. Волківському Івану Опанасовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0900 га 
по вулиці Пархоменко, 37 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
21. Надати дозвіл гр. Бондарчуку Анатолію Федоровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га 
по вулиці Яневича, 23 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 



22. Надати дозвіл гр. Щербині Євгенію Івановичу, гр. Щербині Марії 
Семенівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Набережна, 14 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд.  
 
23. Надати дозвіл гр. Максимчук Майї 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 
І.Тарнавського, 29 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
24. Надати дозвіл гр. Бондарчук Валентині Григорівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0018 га 
по вулиці Грушевського, 54 міста Коростеня для будівництва індивідуального 
гаражу.  
 
25. Надати дозвіл гр. Ольшевській Наталі Михайлівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га 
по вулиці З.Космодем’янської, 12 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 
26. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність. 
 

27. 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. 
 

28. 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                            


