
                                                                           
 
 

                                                         РІШЕННЯ                                        
тридцять друга сесія VІ скликання 

від 17.04.2014 р. №1458  
 

  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. Демянчук Любові Олексіївні, гр. Башинському Анатолію 
Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,0800 га по 2-му провулку Добролюбова, 16 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд.  
 

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

3. Надати дозвіл гр. Литвинчуку Леоніду Федоровичу 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, 93 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

4. Надати дозвіл гр. Пархомчук Наталії Вікторівні, гр. Пархомчук Лілії 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 Карла Маркса, 134 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

5. Надати  дозвіл  гр. Борецькій Ганні Дмитрівні, на виготовлення технічної  
документації  із землеустрою  щодо  встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0900 га по вулиці 
Дзержинського, 79 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  



 

6.  Надати дозвіл гр. Ліньковій Людмилі Володимирівні, гр. Серпутьку Степану 
Омел’яновичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Захарченко, 12 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд.  
 

7. Надати дозвіл гр. Шишкановій Людмилі Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га по 3-му провулку 
Толстого, 9 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

8. Надати дозвіл гр. Мороз Наталі Валентинівні 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, 124 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

9. Надати дозвіл гр. Вигівській Антоніні Павлівні, гр. Вигівському Олександру 
Петровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,0700 га по вулиці Мічуріна, 25 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд.  
 

10. Надати дозвіл гр. Вигівському Сергію 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 Д. Саченка, 
68 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

11. Надати дозвіл гр. Щербаковій Марії Єгорівні 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, 91 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

12. Надати дозвіл гр. Білозеровій Катерині Іванівні 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, 116 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

13.Надати дозвіл гр. Зайцю Олександру Анатолійовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0900 га по вулиці Тичини, 28 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 
 

14. Надати дозвіл гр. Полянівському Василю Олександровичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 



Лермонтова, 26 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

15. Надати дозвіл гр. Рабиновичу Феликсу 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 
Жмаченко, 3 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

16. Надати дозвіл гр. Гуменюк Аліні Володимирівні, гр. Гуменюку Руслану 
Володимировичу, гр. Невмержицькому Олегу Євгенійовичу, гр. Пашинському 
Віталію Олексійовичу, гр. Власенко Люсі 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 Базарна, 10 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

17. Надати дозвіл гр. Петрику Євгенію Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці Лозова, 27 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

18. Надати дозвіл гр. Наровській Людмилі Анатоліївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га по вулиці 
Шатрищанській, 4 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

19. Надати дозвіл гр. Бовсуновській Любові Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га по вулиці 
Шатрищанська, 36-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

20. Надати дозвіл гр. Максимчук Галині Василівні, 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 
Нєкрасова, 8-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

21. Надати дозвіл гр. Ізотовій Ганні Іванівні 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, 
13 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

22. Надати дозвіл гр. Дідківській Ользі Василівні, гр. Дідківському Вадиму 
Івановичу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га по провулку Полякова, 8 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд.  
 



23. Надати дозвіл гр. Зосімчук Валентині Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці 
Коцюбинського, 24 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

24. Надати дозвіл гр. Скоростецькому Сергію Сергійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0500 га по вулиці 
Коцюбинського, 9-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд.  
 

25. Надати дозвіл гр. Мальованому Валентину Казимировичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,0300 га по вулиці 
Войкова, 6 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

26. Надати дозвіл гр. Пашинському Володимиру Кіндратовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості) у власність орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Козака, 41-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд.  
 

27. Надати дозвіл гр. Рижуку Миколі 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 Корольова, 
7 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.  
 

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

29. 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. 
 

30. 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                            


