
  

Додаток № 6                                        

до передавального акту 

Кожухівської  сільської 

ради затвердженого 

рішенням 4 сесії 

Коростенської міської 

ради VІІІ скликання   

від 25.02.21р. №____     

                          Інвентаризаційна відомість     

Земельно-облікової документації Кожухівської  сільської ради, яка  

підлягає передачі у  власність Коростенської міської територіальної 

громади, в особі Коростенської міської ради, як правонаступнику 

майнових прав. 

 

    

№ 

п\п 
Найменування документа Кількість  

    

1 

Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого  

або іншого) майна, що належить до державної власності 1      

2 

Технічна документація з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Клочеве  за 2020 рік. 1     

3 

Технічна документація по визначенню нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів Кожухівської 

сільської ради (с.Кожухівка, с.Клочеве) Коростенського 

району Житомирської області за 2013 рік. 1     

4 

Технічна документація по інвентаризації земель в межах 

с.Кожухівка 1     

5 

Книга обліку приватизації земельних ділянок по 

с.Кожухівка , с.Клочеве 1     

6 

Технічна документація із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Кожухівської сільської ради 

загальною площею 0,1000 га для будівництва та 

обслуговування будівель органів державної влади та 

арганів місцевого самоврядування   1     

7 

Технічна документація із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують право 

постійного користування земельними ділянками 

Службі автомобільних доріг у Житомирській області в 

адміністративних границях Коростенського району 1     

8 
Журнал реєстрації договорів оренди  

1     

9 
Договори оренди 

87     

10 

Документи по паюванню СТОВ «Батьківщина» (опис 

додається) 1     

11 

Технічний звіт до детального плану; Детальний план 

території земельної ділянки ор.пл.0,2500 га для 

будівництва та обслуговування іншиї будівель 

громадської забудови для розміщення нежитлової 

будівлі в межах с.Клочеве вул.Центральна 4     



12 

Детальний  план території земельної ділянки пл.1,0000 

га, що  розташована в межах населеного пункту 

с.Кожухівка територія Кожухівської СЗШ І-ІІІ ст. 

вул.Шкільна, цільове призначення (03.02) будівництво 

гаража для шкільного автобусу 1     

13 

Проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для надання в оренду площею 0,0200 га ЗАТ 

«Український мобільний зв»язок» під розміщення 

базової станції за рахунок земель запасу Кожухівської 

сільської ради на території с.Клочеве, вул.Центральна 

, 47, Коростенського району Житомирської області 1     

14 

Проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для надання в оренду із земель запасу 

Кожухівської сільської ради під розміщення базової 

станції мобільного зв»язку ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» 

площею 0,1225 га розміщеної в межах с.Клочеве, 

Коростенського району, Житомирської області. 1     

15 

Проект формування території і встановлення меж 

сільської ради та встановлення меж сільських 

населених пунктів Кожухівської сільської ради 2     

16 

Проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Кожухівській с/раді  с.Клочеве пл.0.0400 га 1     

17 

Проект землеустрою  щодо відведення земельної 

ділянки Кожухівській с/раді с.Кожухівка пл.0,0400 га 1     

18 
Земельнокадастрова книга 

1     

19 

Документи по охороні навколишнього природного 

середовища 1     

20 
Документація по худобомогильнику 

1     

21 
Матеріали по паюванню майна (опис додаєтья) 

1     

22 

Перелік діючих рішень за 2018 – 2020 роки 

(додається) 18 рішень     

  

 

 

       

Комісія  з реорганізації  Кожухівської сільської ради: 

 

Голова комісії з припинення _________________________  Володимир МОСКАЛЕНКО 

 

 

Заступник голови комісії з припинення ________________   Володимир КОРНІЙЧУК 

 

Секретар комісії з припинення ________________________  Світлана ВАСЬКІВСЬКА 

 

Член комісії з припинення _____________________________Руслан ВОЙТЮК 

 

Член комісії з припинення ____________________________   Тетяна КУЛЬБАЧ 

 

 
Секретар міської ради  _____________________           Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 



       

 

       

    

         

   

         

   

   

   

 

 

 


