
                                                                        
 

 
РІШЕННЯ 

            сорок друга сесія VI скликання 
 

     від 18.06.2015 р. №1919 

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 Піроженку Василю Якимовичу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці Т.Кралі, 67 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

2. Надати дозвіл громадянці Севрук Лідії Данилівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею               
0,0600 га по 2-му провулку Житомирському, 9 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд. 

 

3. Надати дозвіл громадянці Єрмаковій Олені Вікторівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0700 га по 
вулиці К.Лібкнехта, 144 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

4. Надати дозвіл громадянину Васяновичу Олександру 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 К.Лібкнехта, 144-А міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

5. Надати дозвіл громадянам Протиняку Геннадію Романовичу, Протиняк 
Ірині Василівні, Вербило Ганні Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,0700 га по вулиці    
8 Березня, 13 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

6. Надати дозвіл громадянам Трохименку Віталію Михайловичу, 
Трохименко Лідії Юріївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га по вулиці Сакко і 
Ванцетті, 22 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

7. Надати дозвіл громадянці Количевій Нілі Петрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га по 
вулиці Космонавтів, 36, кв. 1 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

8. Надати дозвіл громадянину Королькову Валерію Валерійовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0400 га по вулиці Радянській, 12, кв. 4 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

9. Надати дозвіл громадянину Кутишенку Миколі Володимировичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0650 га по вулиці Гоголя, 13-А міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

10. Надати дозвіл громадянці Образцовій Галині Петрівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці Космонавтів, 112 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

11. Надати дозвіл громадянину Василюку Роману Петровичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га по вулиці Горького, 8-А міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 



12. Надати дозвіл громадянину Авраменку Анатолію Вікторовичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0300 га по вулиці Кірова, 93, кв. 3 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

13. Надати дозвіл громадянину Гулію Віктору Михайловичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,1000 га  по 2-му провулку Будьонного, 18 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

14. Надати дозвіл громадянці Невмержицькій Олені Альбертівні на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність орієнтовною площею 
0,0845 га по вулиці Маяковського, 21 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

15. Надати дозвіл громадянці Лісовській Наталії 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 Космонавтів, 105-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

 

16. Надати дозвіл громадянам Петрову Олександру Миколайовичу, 
Козаренко Людмилі Анатоліївні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) у власність орієнтовною площею 0,1000 га  по вулиці Заводській, 
7-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 

 

17. Надати дозвіл громадянам Шпакову Івану Петровичу, Шпаковій 
Валентині Дмитрівні, Шпакову Андрію Івановичу, Новіковій Наталії Іванівні, 
Новіковій Тетяні Олександрівні 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, 87 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 

 

18. Надати дозвіл громадянам Сергієнку Вадиму Івановичу,Сергієнко 
Анжеліці Василівні, Сергієнко Людмилі Іванівні, Білошицькій Ганні Петрівні, 
Дмитренку Солов’ю 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 Шолом-
Алейхема, 79 міста Коростеня для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд. 

 



19. Надати дозвіл громадянам Мовчанюк Наталії Степанівні, Піці 
Валентину Яковичу на виготовлення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність 
орієнтовною площею 0,0590 га по вулиці Червоних партизан, 7 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 

 

20. Надати дозвіл громадянину Ходаківському Віктору Васильовичу 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, 10, кв. 1 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 
 

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

22. 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. 
 

23. 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 


