
                                                                          
 

 

                                                  РІШЕННЯ                               
сімнадцята сесія VІ скликання 

від 23.08.2012 р. №818 
        Про надання дозволу на проведення інвентаризації фактичного 
користування земельною ділянкою. 

Розглянувши заяви громадян та клопотання юридичних осіб про 
проведення інвентаризації земельної ділянки, відповідно до Постанови 
Верховної Ради України № 503-Х-II від 18.12.90 року «Про земельну реформу», 
керуючись статтями 12, 92, 123, 125, 126, 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. Данильчук Людмилі Йосипівні на проведення 
інвентаризації фактичного користування земельної ділянки  для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 1-му 
провулку Шатрищанському, 16 міста Коростеня. 
 

2. Надати дозвіл гр. Величко Любові Василівні на проведення інвентаризації 
фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вулиці Гагаріна, 2-а міста Коростеня. 
 

3. Надати дозвіл гр. Клименко Галині Хрисанфівні на проведення 
інвентаризації фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 1-му 
провулку Гранітному, 11-а  міста Коростеня. 
4. Надати дозвіл гр. Валінкевич Ядвізі Степанівні на проведення інвентаризації 
фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вулиці Шатрищанській, 56 міста Коростеня. 
 

5. Надати дозвіл гр. Серпутьку Дмитру Михайловичу на проведення 
інвентаризації фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вулиці Садовій, 15 міста Коростеня. 
 

6. Надати дозвіл гр. Іванухі Марії Артемівні на проведення інвентаризації 
фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вулиці Суворова, 8 міста Коростеня. 
 

7. Надати дозвіл гр. Борисенку Петру Опанасовичу на проведення 
інвентаризації фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 



обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вулиці Ломоносова, 89  міста Коростеня. 
 

8. Надати дозвіл гр. Майстренко Катерині Яківні на проведення інвентаризації 
фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вулиці Тургенєва, 2 міста Коростеня. 
 

9. Надати дозвіл гр. Духнівському Олександру Антоновичу, гр.Духнівській 
Оксані Володимирівні, гр. Духнівській Тетяні Олександрівні на проведення 
інвентаризації фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вулиці Базарна площа, 32 міста Коростеня, що перебуває у власності громадян. 
 

10. Надати дозвіл гр. Волківській Аллі Миколаївні на проведення 
інвентаризації фактичного користування земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд по 
вулиці Карбишева, 87 міста Коростеня. 
 

11. Надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Укртелеком» на 
проведення інвентаризації фактичного користування земельними ділянками по 
вулиці Грушевського, 9, вулиці Сакко і Ванцетті, 19, вулиці Шатрищанська, 4-
а, вул. Зв’язківців, 7-а міста Коростеня. 
 

12. Надати дозвіл ФОП Вигівському Юрію Володимировичу на проведення 
інвентаризації фактичного користування земельної ділянки по вулиці 
Грушевського, 36-А міста Коростеня, яка передана в довгострокову оренду 
строком на 7 (сім) років для будівництва та обслуговування нежитлової будівлі. 
 

13. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні 
технічної документації із землеустрою по інвентаризації земельної ділянки. 
 

14. Рекомендувати замовити в землевпорядній організації, яка має право на 
виконання даного виду робіт, розробку технічної документації із землеустрою 
щодо складання документів по інвентаризації земельної ділянки. 
 

15. Відділу Держкомзему у місті Коростені Житомирської області (Вигівській 
Р.П.) розроблену технічну документацію із землеустрою щодо складання 
документів по інвентаризації земельної ділянки 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  м. Коростені            Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська 
Головний архітектор міста          С.Тумаш 


