
                                                                      
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять дев’ята сесія VI скликання 
             
від 22.01.2015 р.  № 1756 
 

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, індивідуального 
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, індивідуального 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 Волківському Сергію Сергійовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
провулку Чолівському, 17 міста Коростеня. 
 

2. Надати громадянину Губичу Сергію Миколайовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,1000 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по 
провулку Чолівському, 8 міста Коростеня. 
 

3. Надати громадянці Стоцькій Аллі Євгенівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вулиці Кірова, 57-К  міста Коростеня. 

 



4. Надати громадянці Рафальській Тетяні Дмитрівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,0024 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вулиці Каштановій, 33  міста Коростеня. 

 

5. Надати громадянці Лазаренко Тетяні Михайлівні дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтовною площею 0,0050 га для будівництва індивідуальних 
гаражів по вулиці Жовтневій, 48-З (в районі будинку №48-Д) міста Коростеня. 
 

6. Надати громадянину Колеснику Олегу Олександровичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0420 га для індивідуального 
садівництва в товаристві колективного саду «Залізничник-2» міста 
Коростеня. 

 

7. Надати громадянину Кучинському Антону Целестиновичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0875 га для індивідуального 
садівництва по вулиці Селезньова (в районі житлового будинку №56) міста 
Коростеня. 

 

8. Надати громадянину Мовчанюку Віктору Васильовичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0500 га для індивідуального 
садівництва по вулиці Чолівській (в районі житлового будинку №18-А) міста 
Коростеня. 

 

9. Надати громадянці Шкуратовій Ганні Олександрівні дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної 
ділянки у власність орієнтовною площею 0,0300 га для індивідуального 
садівництва по 2-му провулку К.Лібкнехта (в районі житлового будинку №9) 
міста Коростеня. 
 

10. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. 
 

11. Погоджені проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність подати на затвердження  до 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 


