
                                                                           
 

РІШЕННЯ 
тридцята третя сесія VI скликання 

             
від 05.06.2014 р.  №1512   

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 Федоренку Юрію 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. Зеленого, 28 міста 
Коростеня. 
 

2. Надати громадянці Юрічук Марії 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 провулку Чолівському, 26 міста 
Коростеня. 
 

3. Надати громадянину Журавльову Сергію Валентиновичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0024 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці 1-го Травня, 13-А міста Коростеня. 
 
4. Надати громадянці Мірошниченко Наталі Валентинівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0040 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці В. Сосновського, 23-Г міста Коростеня. 
 

5. Надати громадянам Дідківському Вадиму Івановичу, Дідківській Ользі 
Василівні дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу 
земельної ділянки у власність орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по 
вулиці Полякова міста Коростеня. 
 



6. Надати громадянину Молдовану Олександру Анатолійовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по вулиці Горького 
міста Коростеня. 
 

7. Надати громадянину Веденеєву Юрію Федоровичу дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0700 га для садівництва по вулиці Грушевського міста 
Коростеня. 
 

8. Надати громадянину Сидороку Миколі Олексійовичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва індивідуального гаражу по 
вулиці Маяковського, 6-Г міста Коростеня. 
 
9. Надати громадянину Ніколайчуку Сергію 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 В. Сосновського, 39-Б міста 
Коростеня. 
 
10. Надати громадянці Щербаковій Марії Єгорівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по вулиці Т. Кралі міста 
Коростеня. 
 
11. Надати громадянці Богдан Марії Петрівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1200 га для садівництва по вулиці Шатрищанській міста 
Коростеня. 
 

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

13. 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 юридичного відділу                                                   Т. Камінська 
Головний архітектор міста          С.Тумаш 


