
 

                                                                                                                 Додаток №__12__ 

                                                                            до Передавального акту Холосненської сільської               

                                                                           ради  затвердженого рішенням 4 сесії Коростенської  

                                                                            міської ради VІІІ скликання від 25.02.2021р. №____                                       

 

ПЕРЕДАЧА  ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ,МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, 

КАРТИ, СХЕМИ  ПО ХОЛОСНЕНСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ КОРОСТЕНСЬКОГО 

РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                            Передаємо: 

1. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного 

пункту села Холосне Холосненської сільської ради Коростенського району Житомирської 

області. 2019 рік. – 1 шт. 

2. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного 

пункту села Злобичі Холосненської сільської ради Коростенського району Житомирської 

області. 2019 рік. – 1 шт. 

3. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населеного 

пункту села Нивки Холосненської сільської ради Коростенського району Житомирської 

області. 2019 рік. – 1 шт. 

4. Технічна документація по визначенню нормативної грошової оцінки земель 

сільських населених пунктів Холосненської сільської ради (с. Холосне, с. Злобичі, с. 

Нивки) Коростенського району Житомирської області. 2012 рік. – 1 шт. 

5. Державний акт на право колективної власності на землю, серія ЖТ -15-34-

000001 від 27 грудня 1995 року. (разом з додатком №1 – Список громадян – членів 

колективного сільськогосподарського підприємства, сільськогосподарського кооперативу 

або товариства). – 1 шт. 

6. Документація по паюванню земель, переданих у колективну власність ксп 

«Колос» Холосненської сільської ради Коростенського району Житомирської області 

(книга ІІ). 1997 рік. – 1 шт. 

7. Проектно-технічна документація землеустрою щодо організації території 

земельних часток (паїв) та видачі державних акті на право власності на земельні ділянки 

громадянам із числа земель колективної власності реформованого КСП « Колос» 

Холосненської сільської ради Коростенського району Житомирської області. 2004 рік. – 1 

шт. 

8. Землі відведені для захоронення твердих побутових відходів. 1999 рік. – 1 

шт. 

9. Проект формування території і встановлення меж Холосненської сільської 

Ради народних депутатів Коростенського району Житомирської області. 1993 рік – 1 шт. 

10. Проект встановлення меж сільських населених пунктів Холосненської 

сільської Ради народних депутатів Коростенського району Житомирської області.1993 рік 

– 1 шт. 

11. Документація по уточненню грошової оцінки сільськогосподарських угідь, 

переданих у колективну власність колективному сільськогосподарському підприємству 



«Колос» Холосненської сільської Ради народних депутатів Коростенського району 

Житомирської області. (книга 1).  1997 рік – 1 шт. 

12. Технічна документація з грошової оцінки земель населених пунктів 

Холосненської сільської ради (села Холосне, Злобичі, Нивки) Коростенського району 

Житомирської області. 1998 рік – 1 шт. 

13. Матеріали по інвентаризації земель Холосненської сільської Ради народних 

депутатів Коростенського району Житомирської області. 1991 рік – 1шт. 

14. Документація по визначенню земель колективної власності та виготовленню 

державного акту на право колективної власності на землю колективного 

сільськогосподарського підприємства «Колос» с. Холосне Холосненської сільської Ради 

народних депутатів Коростенського району Житомирської області. 1995 рік – 1 шт. 

15. Схема поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

реформованого ксп «Колос» в СТОВ «Колос» Холосненської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області. 2000 рік – 2 шт. 

16. Карта з проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) реформованого КСП «Колос» в СТОВ «Колос» Холосненської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області. (рілля). – 1 шт. 

17. Карта з проекту землеустрою щодо організації території земельних часток 

(паїв) реформованого КСП «Колос» в СТОВ «Колос» Холосненської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області.( пасовища, сіножаті). – 1 шт. 

18. Невикористані жеребки – 95 штук. 

19. Договора оренди з ТОВ «Український Харчовий Альянс ЕКО» - 180 шт. 

20. Договора оренди з ТОВ «АКРІЗ-ГРУП» - 205 шт. 

21. Договір оренди ПП Бутрик А.С. – 1 шт. 

22. Договір оренди Сінельникова Ю.І. – 1 шт. 

23. Договір оренди з Комбінатом громадського харчування – 1 шт. 

24. Договір оренди з ТОВ «Український Харчовий Альянс ЕКО» - 1 шт. 

25. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0200 га., 

на умовах оренди строком на 5 (п’ять) років з правом викупу Бутрик Алли Станіславівни 

під встановлення торгівельного павільйону розміром 8,00х4,000 м по вулиці Центральній 

в с. Холосне Холосненської сільської ради Коростенського району Житомирської області. 

2006 рік – 1 шт. 

26. Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки в тимчасове 

користування на умовах оренди (терміном на 49 років) Сінельниковій Юлії Іванівні для 

комерційного використання (під розміщення торгівельного павільйону) в межах с. 

Холосне, Холосненської сільської ради, Коростенського району Житомирської області. 

2009 рік – 1 шт. 

27. Технічна документація з розрахунку нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки, яка надається в оренду строком на 49 років громадянці Сінельниковій Юлії 

Іванівні для комерційного використання (розміщення торгівельного павільйону) по вул. 

Шкільна, 24-а в с. Холосне Холосненської сільської ради Коростенського району 

Житомирської області. 

28. Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію права власності – 4 шт. 

29. Комісія з врегулювання земельних відносин .- 1 шт. 

30. Акт про встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу – 

приймання межових знаків під охорону та зберігання. – 2 шт. 



31. Технічна документація із землеустрою щодо виділення в натурі (на 

місцевості) земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва гр. Соловйову Павлу Григоровичу на території Холосненської сільської ради 

Коростенського району Житомирської області. 2008 рік – 1 шт. 

32. Список громадян, які мають земельні частки (паї) по Холосненській  

сільській раді Коростенського району Житомирської області. – на 16 стор. 

33. Протоколи про розподіл земельних ділянок між власниками земельних 

часток (паїв).- на 166 стор. 

34. Генплан села Злобичі Коростенського району Житомирської області від 

1970 року -1 шт. 

35. Проект планування і забудови села Холосне Коростенського району 

Житомирської області від 1968 року-1шт. 

 

Комісія з реорганізації Холосненської сільської ради:                                                 

Голова комісії з реорганізації    _____________________      Володимир МОСКАЛЕНКО                                       

                                                                   (підпис)                              (власне ім'я, прізвище) 

Заступник голови комісії з реорганізації                                            Володимир КОРНІЙЧУК 

                                                                                   (підпис)              (власне ім'я, прізвище) 

Секретар комісії з реорганізації                                                  Катерина СТАСЮК     

                                                                     (підпис)                   (власне ім'я, прізвище) 

Члени комісії з реорганізації :                                                           Руслан ВОЙТЮК     

                                                                (підпис)                             (власне ім'я, прізвище) 

                                                                                                         Руслана КОВАДЛО   

                                                                (підпис)                            (власне ім'я, прізвище) 

 

 

Секретар міської ради     ____________________ Олександр  ОЛЕКСІЙЧУК                                                                                                                                                             

                                                                    (підпис)               (власне ім'я, прізвище) 

 


