
                                                                           
 

РІШЕННЯ 
тридцята друга сесія VI скликання 

             
від 17.04.2014 р.  № 1459   

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 громадянці Венгловській Валентині Степанівні 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 Тургенєва, 43 міста 
Коростеня. 
 

2. Надати громадянину Завінському Володимиру Івановичу 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 Д. Саченка, 64 міста 
Коростеня. 
 

3. Надати громадянину Тукову Валентину 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 Тарнавського, 24 міста 
Коростеня. 
 

4. Надати громадянам Макарчуку Аркадію Ананійовичу, Житницькій Ірині 
Вікторівні, Костюк Надії Сергіївні, Макарчук Ларисі Григорівні 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 О. Кошового, 65 
міста Коростеня. 
 

5. Надати громадянину Потапенку Василю Миколайовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 



орієнтованою площею 0,0600 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Т.Кралі, 20 міста Коростеня. 
 

6. Надати громадянину Міхеєву Анатолію Юрійовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці Кірова, 57-Д міста Коростеня. 
 

7. Надати громадянці Липянець Людмилі Олексіївні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0031 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці Кривоноса, в районі будинку №3 міста Коростеня. 
 

8. Надати громадянину Панасюку Сергію Феодосійовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0027 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці Шолом-Алейхем, 55-З міста Коростеня. 
 

9. Надати громадянці Сапожник Олені Анатоліївні 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, 61-З міста Коростеня. 
 

10. Надати громадянину Гурко Анатолію Івановичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці В. Сосновського, 52-Ж міста Коростеня. 
 

11. Надати громадянину Макаревичу Петру Олександровичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0033 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці Кірова, 72-В міста Коростеня. 
 

12. Надати громадянину Лазаренку Івану Івановичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0033 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці В. Сосновського, 13-а міста Коростеня. 
 

13. Надати громадянину Тригубчуку Миколі Миколайовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0600 га для садівництва по вулиці Вишнева міста 
Коростеня. 
 

14. Надати громадянці Вигівській Ніні Степанівні 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 І. Оснадчука, 15 міста 
Коростеня. 
 

15. Надати громадянці Маленчук Оксані Василівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1800 га для ведення особистого селянського 
господарства по вулиці Грушевського, 165-в міста Коростеня. 



 

16. Надати громадянину Дем’янчуку Миколі Анатолійовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0027 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці В. Сосновського, в районі Коростенського гаражного товариства «Гараж» 
міста Коростеня. 
 

17. Надати громадянину Жиренкову Ігорю Олександровичу 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 Козака, 47-б міста 
Коростеня. 
 

18. Надати громадянину Сорокатому Олегу Вікторовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по провулку Польовому міста 
Коростеня. 
 

19. Надати громадянину Мошківському Василю Івановичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0600 га для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд по вулиці Жовтнева, 184-а міста 
Коростеня. 
 

20. Надати громадянці Богдан Марії 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 вулиці Шатрищанська, в районі 
будинку №6 міста Коростеня. 
 

21. Надати громадянину Пашинському Володимиру Кіндратовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по вулиці Козака міста 
Коростеня. 
 

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

23. Погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуальної житлової забудови подати на затвердження 
Коростенській міській раді. 
 
 
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 


