
                                                                           
 

РІШЕННЯ 
двадцять дев’ята сесія VI скликання 

             
від 26.12.2013 р.  № 1335   

Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 
щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для будівництва 
і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, 
будівництва індивідуальних гаражів, садівництва. 

 

Розглянувши клопотання громадян щодо надання дозволу на складання 
проектів землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, 
будівництва індивідуальних гаражів, садівництва керуючись статтями 12, 38, 39, 
40, 79, 118, 121 Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати громадянину Іванченку Віталію 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 П.Білозьорова, 3-б міста 
Коростеня. 
 

2. Надати громадянці Дрозд Аллі Володимирівні 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 Ватутіна, 27 міста Коростеня. 
 

3. Надати громадянці Калашниковій Тетяні Петрівні 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 провулку Курчатова, 36 міста 
Коростеня. 
 

4. Надати громадянину Мельниченку Олександру Михайловичу 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 комісара 
Наровського, 38 міста Коростеня. 
 

5. Надати громадянину Бондарю Ігорю Миколайовичу 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 П.Білозьорова, 3 міста 
Коростеня. 
 



6. Надати громадянину Лазаренку Ігорю Петровичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці К.Маркса, 36-Д міста Коростеня. 
 

7. Надати громадянину Вигівському Володимиру Володимировичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 
гаражу по вулиці Чолівській, 12-а міста Коростеня. 
 

8. Надати громадянці Ковризі Олені Тихонівній дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0600 га для садівництва в Товаристві колективного саду 
«Залізничник-2» Коростенського відділу Південно-західної залізниці міста 
Коростеня. 
 

9. Надати громадянці Лібішевській Марії Антонівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по вулиці Чигирівська міста 
Коростеня. 
 

10. Надати громадянці Усенко Ганні Адамівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0300 га для садівництва по вулиці Проліскова міста 
Коростеня. 
 

11. Надати громадянину Андросовичу Сергію Миколайовичу 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 Селезньова, 233-Б міста 
Коростеня. 
 

12. Надати громадянину Костюченку Анатолію Олександровичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального 
гаражу по вулиці Шолом-Алейхема, 55-Ж міста Коростеня. 
 

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

14. Погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуальної житлової забудови подати на затвердження 
Коростенській міській раді. 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленк 
 
 
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 


