
                                                                          
 
                                                   РІШЕННЯ 

десята сесія VI скликання 
від 24.11.2011 р. № 472 
 

Про надання громадянам дозволу на складання проектів землеустрою 
щодо відведення та передачу земельних ділянок у власність для 
індивідуальної житлової забудови. 

 
Розглянувши клопотання громадян щодо надання дозволу на складання 

проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельних ділянок для 
будівництва житлових будинків, господарських будівель та споруд, керуючись 
статтями 12, 38, 39, 40, 118, 151 Земельного кодексу України, статтею 21 Закону 
України “Про оренду землі”, ст. 19 Закону України «Про землеустрій» від 
22.05.2003 року № 858-IV від 22 травня 2003 року, ст 19 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» від 
01.07.2004 року № 1952-IV, ст. 14, 22 Закону України «Про плату за землю» від 
03.07.1992 року № 2535-ХІІ, статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням “Про оренду землі та розміри орендної 
плати за використання земельних ділянок у місті Коростені”, затвердженому 
рішенням сесії Коростенської міської ради від 14.05.2002 року, статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати громадянці Івашко Надії Петрівні дозвіл на складання проекту 
землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель та споруд по пров. В.Котика, 5 міста Коростеня. 
 
 

2. Надати громадянину Мовчанюку Миколі Володимировичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 
орієнтованою площею 0,0036 га для будівництва індивідуального гаража по 
вулиці Крупської, 12-а міста Коростеня. 
 
3. Надати громадянину Поліновському Миколі Валентиновичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Цілковського в 
районі будинку № 31 міста Коростеня. 
 
4.Надати громадянину Клименку Олександру Валентиновичу дозвіл на складання 
проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у власність 



орієнтованою площею 0,0030 га для будівництва індивідуального гаража по 
вулиці Доватора,1-б міста Коростеня. 
 
5. Надати громадянину Гудловському Юрію Володимировичу дозвіл на 
складання проекту землеустрою щодо відведення та передачу земельної ділянки у 
власність орієнтованою площею 0,1000 га для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд по вул. Чолівська, 16-Б 
міста Коростеня. 
 
6. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складанні проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для індивідуальної 
житлової забудови, гаражу. 
 
 
 

7. Громадянам розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для індивідуальної житлової забудови подати Комісії з 
розгляду питань, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою для 
отримання висновку щодо погодження проекту. 
 
 

8. Погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для індивідуальної житлової забудови, гаражу подати на затвердження 
Коростенській міській раді. 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В. Вигівський 
Начальник Відділу Держкомзему 
у м. Коростені Житомирської області         Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська 


