
                                                                         
 

 

                                                        РІШЕННЯ                                         
      сімнадцята сесія VI скликання 

від 23.08.2012 р. № 827 
 
Про затвердження розділів земельних ділянок 
 

  Розглянувши заяви громадян про розділи земельних ділянок та варіанти 
розділів земельних ділянок, підготовлені  Відділом Деркомзему у місті 
Коростені Житомирської області, взявши до уваги протокол засідання 
узгоджувальної комісії міськвиконкому по розгляду земельних спорів 
громадян від 09.08.2012 року, керуючись статтями 12, 40, 88, 107, 120, 121 
Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Коростенська міська рада 
В И Р І Ш И Л А: 
   Згідно протоколу засідання узгоджувальної комісії по розгляду земельних 
спорів громадян з приводу суміжного землекористування від 09.08.2012 
року:  
1.  Затвердити розділ земельної ділянки по вулиці Базарна, 9 міста Коростеня.  
1.1. Визнати за громадянкою Назарчук Ольгою Максимівною право  
користування земельною ділянкою площею 327 м2, за громадянкою 
Чижевською Поліною Іванівною право  користування земельною ділянкою 
площею 890 м2, , за громадянином Башмаковим Олександром 
Володимировичем  право користування земельною ділянкою площею 653 м2 
по вулиці Базарна, 9 міста Коростеня. В тому числі земельна ділянка 
загального користування між гр. Назарчук О.М. та гр. Башмаков О.В.- 88 м2 . 
В тому числі земельна ділянка обмеженого користування для гр. Назарчук 
О.М. та гр. Чижевської П.І.-23 м2 . 
 
2.  Затвердити розділ земельної ділянки по вулиці Грушевського, 257 міста 
Коростеня.  
2.1. Визнати за громадянкою Білошицькою Валентиною Павлівною право 
користування земельною ділянкою площею 1215 м2, за громадянином 
Русецьким  Ігорем Миколайовичем та громадянином Русецьким Анатолієм 
Миколайовичем право користування земельною ділянкою площею 710 м2 по 
вулиці Грушевського, 257 міста Коростеня. В тому числі земельна ділянка 
загального користування-160 м2. 
 



3.  Затвердити розділ земельної ділянки по вулиці Древлянська, 46 міста 
Коростеня.  
3.1. Визнати за громадянкою Гриневич Оленою Степанівною право  
користування земельною ділянкою площею 508 м2, за громадянкою Мороз 
Лідією Фомівною право користування земельною ділянкою площею 241 м2, 
по вулиці Древлянська, 46 міста Коростеня. В тому числі земельна ділянка 
загального користування - 148 м2. 
 
 
 
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 

 


