
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

            сорокова сесія VI скликання 
 

     від 12.03.2015 р. №_____ 

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 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл громадянці Таргонській Тамарі Федорівні на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0600 га по вулиці Грушевського, 233 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

2. Надати дозвіл громадянці Меленівській Людмилі Федорівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею               
0,0700 га по провулку Калініна, 55 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

3. Надати дозвіл громадянину Фещенку Андрію Леонідовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею               
0,0666 га по вулиці Чкалова, 17 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

4. Надати дозвіл громадянину Чумаку Віктору Миколайовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 



0,0900 га по вулиці Чехова, 14 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

5. Надати дозвіл громадянці Шуляренко Тетяні Юріївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею               
0,0600 га по вулиці Бровар, 26 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

6. Надати дозвіл громадянам Янковцю Валентину Аркадійовичу, Пальцан 
Галині Аркадіївні, Чернишовій Валентині Аркадіївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею               
0,1000 га по вулиці В.Сосновського, 22 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

7. Надати дозвіл громадянам Чернусі Надії Григорівні, Субін Ользі 
Миколаївні, Субін Олександру Миколайовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0700 га по провулку 
8-го Березня, 2 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 

 

8. Надати дозвіл громадянам Горбатюк Світлані Олександрівні, 
Лебедівській Галині Володимирівні, Алексеєнку Андрію Леонідовичу, 
Боришевській Олені Арсентіївні, Алексеєнко Галині Іванівні, Алексеєнку 
Роману Андрійовичу, Алексеєнку Оксані Андріївні, Пархомчуку Руслану 
Володимировичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,1000 га по вулиці Чолівській, 2 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. 

 

9. Надати дозвіл громадянам Волківському Миколі Володимировичу, 
Квачук Валентині Володимирівні, Корбут Марії Володимирівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею               
0,1000 га по вулиці Нєкрасова, 73 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

10. Надати дозвіл громадянці Коржук Олені Антонівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га по 
вулиці Садова, 37 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 
 



11. Надати дозвіл громадянці Нагорній Тетяні Володимирівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці Д.Саченка, 88 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

12. Надати дозвіл громадянам Налапку Петру Петровичу, Налапко 
Марині Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,0520 га по вулиці Ж.Кудакова, 10-А міста Коростеня 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд. 

 

13. Надати дозвіл громадянці Білецькій Ользі Петрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0800 га по 
вулиці Древлянській, 19 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

14. Надати дозвіл громадянину Сингаївському Павлу Олександровичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0732 га по вулиці Гагаріна, 41 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

15. Надати дозвіл громадянці Гарбузюк Ганні Тимофіївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці Селезньова, 49 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

16. Надати дозвіл громадянину Лупенку Олексію Володимировичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0300 га по вулиці К.Маркса, 41 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

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

18. 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. 
 

19. Відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
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 
Перший заступник міського голови                                                  В.Вигівський  
Начальник юридичного відділу                                                          Т.Камінська 
Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                              С.Тумаш 


