
                                                            Додаток № 11 

                                                                                    до Передавального акту Хотинівської сільської ради   

                                                                                     затвердженого рішенням 4 сесії Коростенської  

                                                                                     міської ради VІІІ скликання від 25.02.2021р. №____ 

                                                

ПЕРЕЛІК 

           документації  із землеустрою по Хотинівській сільській раді , яка підлягає 

передачі   Коростенській міській  територіальній громаді, в особі Коростенської 

міської ради , як правонаступнику майнових прав        

№ 

п/п 

Найменування документа                                                       

Кількість справ             

                                                               

( томів ) 

1. Технічна документація з нормативної грошової оцінки 

земель с.Розтяжин Хотинівської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області  

                1 

 2.  Технічна документація з нормативної грошової оцінки 

земель с.Соболівка Хотинівської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області 

                  1 

3. Технічна документація з нормативної грошової оцінки 

земель с.Домолоч Хотинівської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області 

                  1 

4. Технічна документація з нормативної грошової оцінки 

земель с.Хотинівка Хотинівської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області 

                  1 

5.  Проектно-технічна документація землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) та видачі 

державних актів на право власності на земельні ділянки 

громадянам із земель колективної власності реформованого 

КСП «Хотинівське « Хотинівської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області  

                   1 

6 Проектно-технічна документація землеустрою щодо 

організації території земельних часток (паїв) та видачі 

державних актів на право власності на земельні ділянки 

громадянам із земель колективної власності реформованого 

КСП «Іскорость  « Хотинівської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області 

                  1 

7. Проект формування території і встановлення меж 

Хотинівської сільської Ради народних депутатів 

                 1 



Коростенського району Житомирської області  

8. Проект встановлення меж сільських населених пунктів 

Хотинівської сільської Ради народних депутатів 

Коростенського району Житомирської області  

              1 

9.  Журнал реєстрації договорів оренди                 1 

10.  Договора оренди на земельні ділянки  220 штук 

11. Документація по паюванню земель, переданих у колективну 

власність КСП «Хотинівське» Хотинівської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області (книга ІІ) 

               1 

12. Схема поділу  земель колективної власності  на земельні 

частки ( паї ) реформавоного КСП « Хотинівське «  в СТОВ 

« Хотинівське «  Хотинівської сільської ради  

Коростенського району Житомирської області  

               1 

     

 

 

 Голова комісії з припинення ______________      Володимир МОСКАЛЕНКО 

Заступник голови комісії з припинення _______     Володимир КОРНІЙЧУК 

Секретар комісії з припинення ______________   Валентина ПАЛЮШКЕВИЧ 

Член комісії з припинення       _______________    Руслан ВОЙТЮК 

Член комісії з припинення _________________      Оксана  БОНДАР 

 

 

 

Секретар міської ради       _________________ Олександр ОЛЕКСІЙЧУК  

 

 

 


