
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

            сорок перша сесія VI скликання 
 

     від 23.04.2015 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 громадянину Брославському Олегу Миколайовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0566 га по провулку Сємашко, 4-А міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

2. Надати дозвіл громадянину Волківському Петру Свиридовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею               
0,1000 га по вулиці Набережна, 37 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

3. Надати дозвіл громадянину Мосейчуку Василю Григоровичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0929 га по вулиці Прорізна, 4 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

4. Надати дозвіл громадянці Кособоковій Валентині Іванівна на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 



0,1000 га по вулиці Карбишева, 25 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

5. Надати дозвіл громадянину Волківському Анатолію Івановичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці Козака, 78 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

6. Надати дозвіл громадянину Стретовичу Михайлу Михайловичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці Воровського, 20, кв. 1 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

7. Надати дозвіл громадянам Потапчук Валентині Миколаївні, Потапчуку 
Миколі Андрійовичу, Потапчуку Андрію Миколайовичу, Стаховій Ользі 
Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,1000 га по вулиці Прорізна, 3 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. 

 

8. Надати дозвіл громадянці Мейнарович Людмилі Анатоліївні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0900 га по вулиці О.Кошового, 3 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

9. Надати дозвіл громадянину Макусі Івану Семеновичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га по 
провулку Козака, 8 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

10. Надати дозвіл громадянину Морозу Валерію Миколайовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці Грушевського, 81, кв. 1 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

11. Надати дозвіл громадянину Каленському Миколі Дмитровичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0600 га по 1-му провулку Шатрищанському, 24-А міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. 
 



12. Надати дозвіл громадянці Косенко Софії Іванівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га по 
вулиці гетьмана П.Сагайдачного, 10 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

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

14. 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. 
 

15. 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 


