
                                                                         
 

 

 РІШЕННЯ  
одинадцята сесія VІ скликання 

 

від   29.12.2011 р. № 533 
 

Про затвердження розділів земельних ділянок. 
 

Розглянувши заяви громадян про розділи земельних ділянок та варіанти 
розділів земельних ділянок, підготовлені  відділом земельних ресурсів у місті 
Коростені, взявши до уваги протокол засідання узгоджувальної комісії 
міськвиконкому по розгляду земельних спорів громадян від 19.12.20011року, 
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 19 грудня 2011 
року:  
 
 

1.  Затвердити розділ земельної ділянки по вул. Кірова,35-а міста Коростеня.  
1.1. Визнати за громадянами Ковтонюк Сергієм Михайловичем та Ковтонюк 
Ольгою Олександрівною  право  користування земельною ділянкою площею 149 
м2, за громадяном  Хмарським Петром Епіфановичем право користування 
земельною ділянкою площею 370 м2 по вул. Кірова, 35-а міста Коростеня. 
 
2. Затвердити розділ земельної ділянки по вулиці Базарна,11 міста Коростеня. 
2.1. Визнати за громадянином Міщук  Олександром  Володимировичем право  
користування земельною ділянкою площею 208м2, за громадянкою Дідківською 
Марією Володимирівною  право користування земельною ділянкою площею 190 
м2,громадянином Моцар Михайлом Івановичем право  користування земельною 
ділянкою площею 249 м2, за Коростенською міською радою право користування 
земельною ділянкою площею 180 м2 , в тому числі ділянка загального 
користування для гр. Дідківської Марії Володимирівни та Коростенської міської 
ради -58 м, для гр. Моцар Михайла Івановича та гр. Міщука Олександра 
Володимировича- 40 м ,земельна ділянка обмеженого користування  для гр. 
Дідківської Марії Володимирівни та гр. Міщука Олександра Володимировича -4 
м по вул. Базарній, 11 міста Коростеня. 
 



3.  Затвердити розділ земельної ділянки по пров. Ковельському,8 міста 
Коростеня.  
3.1. Визнати за громадянином Нестерчук Миколою Васильовичем право  
користування земельною ділянкою площею 444 м2, за громадянкою Кузнецовою 
Іриною Борисівною право користування земельною ділянкою площею 443м2  по 
пров. Ковельському,8 міста Коростеня. 
4.  Затвердити розділ земельної ділянки по вул.. 8-го Березня, 14 міста 
Коростеня.  
4.1. Визнати за громадянкою  Куліченко Марією Василівною право  
користування земельною ділянкою площею 269 м2, за громадянкою 
Білошицькою Аллою Іванівною право користування земельною ділянкою 
площею 404м2  по вул.8-го Березня, 14 міста Коростеня. 
5.  Затвердити розділ земельної ділянки по пров. Базарному,7/25 міста 
Коростеня.  
5.1. Визнати за громадянкою Башкир Тетяною Миколаївною право  
користування земельною ділянкою площею 454м2, за громадянкою 
Соколовською Антоніною Володимирівною право користування земельною 
ділянкою площею 194м2  по пров. Базарному,7/25 міста Коростеня. 
 
 
 
Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 
Секретар міської ради      В.Ходаківський 
Заступник міського голови     В.Вигівський 
Начальник  відділу земельних 
ресурсів у місті Коростені     Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу     Т.Камінська 
Головний архітектор міста     С.Тумаш 
 


