
                                                                          
 
                                                             РІШЕННЯ                               

чотирнадцята сесія VІ скликання 
від 24.04.2012 р. №680  
  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. Ціунчик Марії Вікторівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0200 га для ведення 
садівництва в «садово-городньому» товаристві Держустанов міста Коростеня. 
 

2. Надати дозвіл гр. Антонюку Валерію Борисовичу на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0300 га для ведення 
садівництва по вулиці 1-го Травня, 60/2 міста Коростеня. 
3. Надати дозвіл гр. Васяновичу Віталію Миколайовичу 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 Кірова, 76-в міста Коростеня. 
 

4. Надати дозвіл гр. Щербині Валентині Данилівні 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 садівницькому товаристві «Будівельник» міста Коростеня. 
 
5.Надати дозвіл гр.Чигодаєву Денису Володимировичу 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,36 міста Коростеня. 
 

6. Надати дозвіл гр. Антоновій Світлані Василівні 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 
Річній, 15 міста Коростеня. 
 

7. Надати дозвіл гр. Ущапівському Віталію Вікторовичу 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, 184 міста Коростеня. 
 

8. Надати дозвіл гр. Хомчук Єві Миколаївні 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 
Курчатова, 18 міста Коростеня. 
 

9. Надати дозвіл гр. Субіну Василю Пилиповичу 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 провулку 
П.Морозова, 16, кв.1 міста Коростеня. 
 

10. Надати дозвіл гр. Детківському Володимиру Петровичу 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 Дзержинського, 74 міста Коростеня. 
 

11. Надати дозвіл гр. Харченку Володимиру Миколайовичу 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 Південній, 1-а міста Коростеня. 
 

12. Надати дозвіл гр. Швед Ганні Онуфріївні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельну ділянку орієнтованою площею 0,0800 га для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд по вулиці 
Сосновського, 78 міста Коростеня. 
 

13. Надати дозвіл гр. Савчук Вірі Михайлівні 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 
Наровського, 48 міста Коростеня. 
 
14. Надати дозвіл гр. Рашку Володимиру Петровичу, гр. Рашко Ользі Дмитрівні 
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 2-му пров. Південному, 2-а міста Коростеня. 
 



14. Надати дозвіл гр. Торяник Олені Петрівні 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 «Садово-городнє» товаристві Держустанов міста Коростеня. 
 

15. За добровільною відмовою від права користування на земельну ділянку, 
припинити право користування громадянці Захаровій Галині Миколаївні на 
земельну ділянку площею площею 0,0600 га в обслуговуючому кооперативі 
садового товариства «Садко» міста Коростеня. 
15.1. Визнати рішення виконкому Коростенської міської ради за № 735 від 
04.12.2002 року «Про припинення права користування землею громадянки 
Мовчанюк Ірини Павлівни, про виділення земельної ділянки громадянці 
Захаровій Г.М.» таким, що втратило чинність. 
15.2. Надати дозвіл гр. Яцькій Валентині Дмитрівні 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 обслуговуючому кооперативі садового товариства «Садко» міста 
Коростеня. 
 

16. Остаточну площу встановити геодезичним способом при складаннi технічної 
документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право 
власності на земельні ділянки. 
 

17. 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. 
 

18. 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 


