
                                                                           
 
 

                                                         РІШЕННЯ                                        
тридцята сесія VІ скликання 

від 28.01.2014 р. №1373  
 

  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. Васькевичу Олегу 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 
Доватора, 27 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

2. Надати дозвіл гр. Ювченко Марії Олександрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці 
П.Морозова, 39 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

3. Надати дозвіл гр. Грищенко Тетяні 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 Н.Курченко, 5 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

4. Надати дозвіл гр. Гузь Ніні 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 
Південна, 75 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

5. Надати  дозвіл  гр. Олексієнко Марії Петрівні 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, 86-а  міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  



 

6.  Надати дозвіл гр. Чумаку Миколі Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0900 га по вулиці 
Чехова, 14 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
7. Надати дозвіл гр. Кондрачук Ніні Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Фрунзе, 65 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 
8. Надати дозвіл гр. Кретиніній Лідії Іванівні, гр. Русецькій Інні Петрівні, гр. 
Власюку Віктору Миколайовичу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у спільну часткову власність орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці Базарна площа, 10 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

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

10. 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. 
 

11. 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                            


