
                                                                        
 

РІШЕННЯ 
            тридцять п’ята сесія VI скликання 

 
     від 28.08.2014 р. №1598 

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 Репінчик Майї Федорівні на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0760 га по вулиці 
Воровського, 54,  міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

2. Надати дозвіл громадянці Тимощук Олені 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 Садова, 15 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 

3. Надати дозвіл громадянці Пихтіній Любові Степанівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0587 га по вулиці 
Жовтнева, 63 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

4. Надати дозвіл громадянину Наумчуку Миколі Романовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га по вулиці 
Жовтнева, 35 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 



5. Надати дозвіл громадянці Пастуховій Людмилі 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 
Гагаріна, 14-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

6. Надати дозвіл громадянину Марченку Роману Вікторовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га по вулиці 
Проліскова, 74 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

7. Надати дозвіл громадянам Васяновичу Богдану Віталійовичу, Рафальській 
Майї Василівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,1000 га по вулиці Заводська, 13, міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

8. Надати дозвіл громадянам Шостаку Олександру Івановичу, Федченку 
Миколі Никифоровичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,0800 га по вулиці Кірова, 31-А міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

9. Надати дозвіл громадянам Литвинчук Ользі Олексіївні, Слободській 
Катерині Вікторівні, Назарчук Наталії Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га по вулиці Південна, 14-Б 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 

 

10. Надати дозвіл громадянам Бондару Анатолію Івановичу, Бондар Юлії 
Миколаївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,0500 га по вулиці Базарна, 30/4, кв. 2 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

11. Надати дозвіл громадянці Гераймович Вікторії Броніславівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0700 
га по вулиці Базарна, 13 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

12. Надати дозвіл громадянину Петренку Євгенію Климентійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0750 
га по провулку Горького, 17 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 



13. Надати дозвіл громадянину Стужуку Степану Олексійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0700 
га по вулиці Карбишева, 75 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

14. Надати дозвіл громадянину Литвинчуку Олександру Анатолійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0600 
га по І провулку Гранітному, 3 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

15. Надати дозвіл громадянці Васильєвій Наталії Віталіївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0700 га по вулиці 
Пушкінській, 36 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 

 

16. Надати дозвіл громадянину Яковенку Анатолію Юхимовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0600 
га по вулиці Лозовій, 22 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

17. Надати дозвіл громадянину Антонову Вячеславу Олексійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0450 
га  по  2 –му провулку К.Лібкнехта, 9 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

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

19. 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. 

 

20. 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 Управління Держземагентства 
у Коростенському районі                        Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                          Т.Камінська 
Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                              С.Тумаш 


