
                                                                          
 
 

                                                             РІШЕННЯ                               
одинадцята сесія VІ скликання 

від 29.12.2011 р. №540  
 

  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. Войніцькій Ірині Анатоліївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по 1-му провулку 
Шатрищанський, 18 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
2. Надати дозвіл гр. Васяку Олегу Васильовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці Бровар, 43 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
3. Надати дозвіл гр. Вакарчук Галині Адамівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці гетьмана 
І.Виговського, 15 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
4. Надати дозвіл гр. Мойсеєнко Антоніні Ничипорівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці Енгельса, 
16 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
5. Надати дозвіл гр. Мельниченко Валентині Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га в садовому 
товаристві «Дружба» міста Коростеня для ведення садівництва. 
 



6. Надати дозвіл гр. Лазаренко Ользі Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по провулку 
Залізничному, 1-а міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
7. Надати дозвіл гр. Загляді Ірині Ігорівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право власності на 
земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Космонавтів, 94 міста 
Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
8. Надати дозвіл гр. Черних Михайлу Степановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 по вулиці Єсеніна, 16 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
9. Надати дозвіл гр. Асадчеву Івану Івановичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці Мічуріна, 
24 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
10. Надати дозвіл гр. Марченко Яні Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці Поляковій, 
14 міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
11. Надати дозвіл гр. Стеценко Людмилі Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Козаченко, 
58 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
12. Надати дозвіл гр. Халімовській Людмилі Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Д.Саченка, 
112 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
13. Надати дозвіл гр. Андрієнко Людмилі Яківні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці Свердлова, 
181 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
14. Надати дозвіл гр. Туровець Надії Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 



власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Заводська, 
28 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
15. Надати дозвіл гр. Хоценок Григорію Михайловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці Т.Кралі, 70 
міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд. 
 
16. Надати дозвіл гр. Хоценок Григорію Михайловичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,3500 га по вулиці Т.Кралі, 70 
міста Коростеня для ведення особистого селянського господарства. 
 
17. Надати дозвіл гр. Коноваловій Світлані Григорівні 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. 
 
18. Надати дозвіл гр. Продащуку Леоніду Володимировичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0024 га для 
будівництва індивідуального гаражу по вул. Табукашвілі, 32-б міста Коростеня 
капітальний гараж №1. 
 
19. Надати дозвіл гр. Романенко Надії Миколаївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га в садівницькому 
товаристві «Зірка» міста Коростеня для ведення садівництва. 
 
20. Надати дозвіл гр. Бондарчук Лесі Анатоліївні, Бондарчуку Геннадію Петровичу, 
Грищенку Миколі Андрійовичу, Бондарчук Аліні Геннадіївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га по вулиці 
Сакко і Ванцетті, 36 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
21. Надати дозвіл громадянці Пограничній Наталії Михайлівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0400 га по вулиці 
Жмаченко, 7/22 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
22. Надати дозвіл громадянину Тимохіну Анатолію Сергійовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0644 га по вулиці 
Корольова, 80, кв. 2 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 



23. Надати дозвіл громадянці Назарчук Юлії Петрівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0750 га по вулиці Жовтневій, 
10-Б міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
24. Надати дозвіл громадянину Корнієнку Олександру Володимировичу на 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0430 га по 
вулиці Базарна площа, 28 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
25. Надати дозвіл громадянці Марченко Любові Миколаївні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0800 га по вулиці 
Жовтневій, 27 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
26. Надати дозвіл громадянці Скаврон Ганні Вікторівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0600 га по вулиці Некрасова, 
29 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
 
27. Надати дозвіл громадянину Музиці Віктору Дем’яновичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0300 га по І-му пров. 
Пролетарському, 5 міста Коростеня для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
 
28. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складаннi технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельні ділянки. 
 
29. 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. 
 
30. 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 
 


