
№ 

п\п
Найменування документа Кількість аркушів

1

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 

села Бехи з картами (3шт) 82

2

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 

села Вороневе з картами (3шт) 75

3

Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 

селища Сокорики з картами (3шт) 76

4

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування земельної ділянки площею 0,5240га для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної 

власності та місцевого самоврядування за адресою с.Бехи 

вул.Жовтнева,22-Е (перейменована на Козаренка Романа)
27

5

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування земельної ділянки площею 0,2463га для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти 

(приміщення школи) адресою с.Вороневе вул.Корольова,19. 27

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 "Перемога" 

Бехівської сільської ради,2004рік з картою розпаївки 91

7

Схема поділу земель колективної власності на земельні частки 

(паї) реформованого КСП Перемога" в СТОВ "Перемога" 

Бехівської сільської ради,2000рік. 40

8

Документація по визначенню земель колективної власності та 

виготовленню державного акту на право колективної власності 

на землю КСП "Перемога" с.Бехи Бехівської сільської 

ради,1995рік 17

9

Документація по паюванню земель, переданих у колективну 

власність КСП "Перемога" Бехівської сільської ради,1997рік 23

10

Документація по уточненню грошової оцінки сільськогосподарських 

угідь, переданих у колективну власність КСП Перемога" Бехівської 

сільської ради,1997рік 6

ПЕРЕЛІК

Додаток №____                                         

до передавального акту 

Бехівської сільської ради 

затвердженого рішенням 4 

сесії Коростенської міської 

ради VIII скликання від 

25.02.2021р. №_____

документів із землеустрою Бехівської сільської ради, які  підлягають передачі у комунальну 

власність Коростенської міської територіальної громади, в особі Коростенської міської 

ради, як правонаступнику майнових прав.



11

Проектно- технічна документація по організації території земельних 

ділянок, намічених для поділу на земельні частки (паї) та відведенню її в 

натурі громадянам, які виявили бажання отримати земельну частку 

(пай) із земель колективної власності реформованого КСП  "Перемога" 

Бехівської сільської ради,2002рік 39

12
Проект встановлення меж сільських населених пунктів Бехівської 

сільської ради,1993рік з картою -1шт. 14

13

Інформація про використання земельних часток (паїв) по Бехівський 

сільський раді з невикористаними талонами в кількості -49шт.
12

14
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності,інд.№7821740 від 12.08.2013р. 1

15
Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності,інд.№7824064 від 12.08.2013р. 1

Секретар комісії з припинення________________________________Ігор КОНЮХ                       

Секретар міської ради ____________________Олександр ОЛЕКСІЙЧУК

Член комісії з припинення     ________________________________Ольга БАБИЧ                       

Голова комісії з припинення     ______________________Володимир МОСКАЛЕНКО                        

Заступник голови комісії з припинення _________________Володимир КОРНІЙЧУК                   

Член комісії з припинення     ________________________________Руслан ВОЙТЮК                      
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Член комісії з припинення     ________________________________Ольга БАБИЧ                       

Голова комісії з припинення     ______________________Володимир МОСКАЛЕНКО                        

Заступник голови комісії з припинення _________________Володимир КОРНІЙЧУК                   

Член комісії з припинення     ________________________________Руслан ВОЙТЮК                      


