
                                                                          
 
 

                                                             РІШЕННЯ                               
дванадцята сесія VІ скликання 

від 09.02.2012 р. №590 
 

  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. Вдовиченку Миколі Трохимовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вулиці К.Лібкнехта, 68 міста Коростеня. 
 
2. Надати дозвіл гр. Васяновичу Олександру Валентиновичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по провулку Коцюбинського, 16 міста Коростеня. 
 
3. Надати дозвіл гр. Виговській Надії Олексіївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці Некрасова, 23 міста Коростеня. 
 
4. Надати дозвіл гр. Лебедь Вірі Антонівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці Садовій, 35 міста Коростеня. 
 



5. Надати дозвіл гр. Єрмак Наталії Василівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,1000 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вулиці К.Лібкнехта, 52 міста Коростеня. 
 
 
6. Надати дозвіл гр. Падалка Оксані Петрівні, гр. Падалка Анні Миколаївні 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складання 
документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку 
орієнтованою площею 0,0440 га для ведення садівництва по вулиці 
О.Кошового, 4 міста Коростеня. 
 
7. Надати дозвіл гр. Ткаченко Жаннеті Олександрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0600 га для ведення садівництва в садовому товаристві «НОДХА-4» міста 
Коростеня. 
 
8. Надати дозвіл гр. Нестерчуку Миколі Васильовичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0444 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по пров. Ковельському, 8 міста Коростеня. 
 
9. Надати дозвіл гр. Волківському Олексію Степановичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Козака, 12 міста Коростеня. 
 
10. Надати дозвіл гр. Рашкевич Любові Павлівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0290 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Піонерській, 2 міста Коростеня. 
 
11. Надати дозвіл гр. Скуратівській Вірі Іванівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0513 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Сакко і Ванцетті, 35 міста Коростеня. 
 
12. Надати дозвіл гр. Сороці Василю Яковичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 



право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0605 га для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд по вул. Сакко і Ванцетті, 35 міста Коростеня. 
 
13. Надати дозвіл гр. Мазурику Якову Яковичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують 
право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0024 га для 
будівництва індивідуального гаража по вул. Чапаєва, 4-а міста Коростеня. 
 
14. Надати дозвіл гр. Волкодаву Володимиру Купріяновичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,1000 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Горького, 108-а міста Коростеня. 
 
15. Надати дозвіл гр. Доманському Віктору Івановичу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0547 га для ведення садівництва по вулиці Жовтневій, 44-А міста 
Коростеня. 
 
16. Надати дозвіл гр. Степанчук Інні Олександрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0035 га для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд по вул. Базарна площа, 8 міста Коростеня. 
 
17. Надати дозвіл гр. Степанчук Інні Олександрівні на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельну ділянку орієнтованою площею 
0,0050 га для ведення садівництва по вулиці Базарна площа, 8 міста 
Коростеня. 
 
18. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складаннi 
технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що 
посвідчують право власності на земельні ділянки. 
 
19. 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. 
 
20. 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 


