
                                                                          
 
 

                                                             РІШЕННЯ                               
сімнадцята сесія VІ скликання 

від 23.08.2012 р. №817 
 
  Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів що посвідчують право 
власності на земельні ділянки громадян. 
 

 Розглянувши заяви громадян  про надання дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів що 
посвідчують право власності на земельні ділянки, керуючись статтями 12, 81, 
118, 121, Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл гр. Урейкіній Наталії Дор’юшівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці Пролісковій, 72 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

2. Надати дозвіл гр. Волківському Валерію Адамовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по вулиці Жовтневій, 53 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

3. Надати дозвіл гр. Вербицькому Іллі Володимировичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по провулку Козака, 18 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

4. Надати дозвіл гр. Васянович Наталі Василівні, гр. Соколовій Вікторії 
Володимирівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці К.Маркса, 68/24 міста Коростеня 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 



5. Надати дозвіл гр. Можар Людмилі Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 1-му 
пров. Шатрищанському, 26-А міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

6. Надати дозвіл гр. Дідківській Галині Федорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 2-му 
пров. Добролюбова, 5 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

7. Надати дозвіл гр. Колотовкіній Марії Юріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці Селезньова, 50 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 
8. Надати дозвіл гр. Стецюк Антоніні Вікторівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці Річній, 15 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

9. Надати дозвіл гр. Грищенко Зінаїді Андріївні, гр. Васильчук Тетяні 
Анатоліївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,1000 га по 1-му Шатрищанському, 28 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
10. Надати дозвіл гр. Оржеховській Ніні Степанівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га по вулиці Кірова, 25-а міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

11. Надати дозвіл гр. Скоробагатому Миколі Миколайовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по 2-му провулку Шатрищанському, 11-в міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
 

12. Надати дозвіл гр. Лазукі Вірі Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 



вулиці Доватора, 2-А міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

13. Надати дозвіл гр. Тарасенко Вірі Йосипівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по 
вулиці підпільників Дідківських, 50 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

14. Надати дозвіл гр. Беловій Надії Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 
вулиці Гагаріна. 13 міста Коростеня для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

15. Надати дозвіл гр. Ходаківській Наталії Василівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0024 га по вулиці Сосновського, в районі котельні №25 міста Коростеня 
для будівництва індивідуального гаражу. 
 

16. Надати дозвіл гр. Духнівській Оксані Володимирівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га по вулиці Базарна площа, 32, кв.3 міста Коростеня для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

17. Надати дозвіл гр. Новицькій Людмилі Олексіївні, гр. Дітківській Марії 
Дмитрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Свердлова, 45 міста Коростеня для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
 

18. Надати дозвіл гр. Баранівській Світлані Антонівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га по вулиці К.Маркса, 26 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

19. Надати дозвіл гр. Мосійчук Марії Петрівні, гр. Щегольковій Ірині 
Петрівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці І. Тарнавського, 18 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 

20. Надати дозвіл гр. Войцеківській Надії Дмитрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 



0,1000 га по 2-му провулку Жовтневому, 19 міста Коростеня для будівництва 
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

21. Надати дозвіл гр. Гринчук Валентині Олександрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0024 га по вулиці Червоних Партизан, 5 міста Коростеня для будівництва 
індивідуального гаражу. 
 

22. Надати дозвіл гр. Левковцю Юрію Анатолійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0024 га по вулиці Войкова, 11 міста Коростеня для будівництва 
індивідуального гаражу. 
 

23. Надати дозвіл гр. Бовсунівській Людмилі В’ячеславівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1200 га по вулиці Кірова, 124-а міста Коростеня для ведення особистого 
селянського господарства. 
 

24. Надати дозвіл гр. Ничипорук Владиславу Юрійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по вул. Жовтневій, 78/2 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

25. Надати дозвіл гр. Мосійчук Юрію Павловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вул. 
Жовтневій, 46-Б міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 

26. Надати дозвіл гр. Мосійчук Юрію Павловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0024 га по вул. 
Жовтневій, в районі житлового будинку № 48 міста Коростеня для 
будівництва індивідуального гаража. 
 

27. Надати дозвіл гр. Мосійчук Валентині Миколаївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0500 га по вул. Тарнавського, 2 міста Коростеня, для ведення садівництва. 
 

28. Надати дозвіл гр. Єсіній Вірі Омел’янівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га в 
садовому товаристві «Движенець» міста Коростеня, для ведення садівництва. 
 

29. Надати дозвіл гр. Вакульчуку Олександру Володимировичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 



документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,0600 га по вул. Козаченка, 22 міста Коростеня, для 
ведення садівництва. 
 

30. Надати дозвіл гр. Соковніній Анастасії Пилипівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га по вул. Жовтневій, 96 міста Коростеня для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
 

31. Надати дозвіл гр. Юрківській Ганні Трохимівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1136 га в 
обслуговуючому кооперативі садового товариства «Садко» міста Коростеня, 
для ведення садівництва. 
 

32. Надати дозвіл гр. Марчук Тетяні Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вул. 
Грушевського, 277 міста Коростеня, для ведення садівництва. 
 

33. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки. 
 

34. Рекомендувати громадянам замовити в землевпорядній організації, яка 
має право на виконання даного виду робіт, розробку технічної документації 
із землеустрою щодо складання документів що посвідчують право власності 
на земельну ділянку. 
 

35. Відділу Держкомзему у місті Коростені Житомирської області 
(Вигівській Р.П.) розроблену технічну документацію із землеустрою щодо 
складання документів, що посвідчують право власності подати для 
затвердження на розгляд сесії Коростенської міської ради. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                         В. Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В. Вигівський 
Начальник відділу Держкомзему 
у місті Коростені Житомирської області          Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська     
Головний архітектор міста                                                           С. Тумаш             


