
 

                          Додаток №___ 

                                                                           до передавального акту___ сільської 

                                                                           ради затвердженого рішенням 4 сесії 

                                                                           Коростенської міської ради VIII 

                                                                           скликання від 25.02.21р. №____  

 

Перелік земельної документації Михайлівської сільської ради переданих до 

Коростенської міської ради 

 

 

№ 

з/п 

назва дата 

випуску 

кількість примітки 

1 Загальний баланс землі по сільський раді 2021р. 1  

2 Рішення прийняті виконкомом 

Михайлівської сільської ради про надання 

дозволу на виготовлення проектів 

землеустрою 

2018-

2020рр. 

27  

3 Технічна документація по визначенню 

нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Михайлівської 

сільської ради 

2015р. 1 5 карт 

4 Технічна документація із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земель в 

межах села Михайлівка 

2019р. 1 4 карти 

5 Технічна документація із землеустрою 

щодо проведення інвентаризації земель в 

межах села Плещівка 

2014р. 1 1 карта 

6 Технічна документація із землеустрою 

щодо складання державних актів на право 

власності на земельну частку (пай) 

2005р. 1 1 карта 

7 Державний акт на право колективної 

власності на землю 

1995р. 1 на 361 

чол 

8 Документація по паюванню земель, 

переданих колективну власність КСП 

«Михайлівське» Михайлівської сільської 

ради 

1997р. 1 на 365 

чол 

9 Схема поділу земель колективної 

власність на земельні частки (паї) 

реформованого КСП «Михайлівське» в 

СТОВ «Михайлівське» Михайлівської 

сільської ради 

2000р. 1  

10 Технічна документація із землеустрою 

щодо складання документів, що 

посвідчують право на земельні ділянки 

загальною площею 0,0100 га 

2007р. 1 11 опор 

11 Технічна документація  землеустрою щодо 

встановлення зовнішніх меж 

2005р. 1 За межами -

0,0205га,ме

жах 0,0030га 



землекористування з передачею земель в 

оренду  

12 Свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи ТОВ «УКРТАУЕР» 

2010р. 1 копія 

11 Договір № 28 

Про відносини між користувачем 

земельної ділянки і користувачем 

мисливських угідь 

2020р. 1 141,1га 

13 Державний акт на право постійного 

користування землею Музиченко В.П. 

2002р. 1 копія 

14 Договори оренди земельної ділянки на не 

витребувані частки (паї) 

2017р. 79 4,5% 

15 Проект планировки і настройки 

Михайлівського  колхоза «за коммунизм» 

1982р. 1 8 карт 

 

 

 

Голова комісії з припинення        _____________________     Володимир МОСКАЛЕНКО      

Заступник голови комісії з припинення ________________    Володимир КОРНІЙЧУК   

Секретар комісії з припинення      _____________________    Анатолій НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ                               

Член комісії з припинення              ____________________      Руслан ВОЙТЮК  

 Член комісії з припинення                ____________________   Лариса РАФАЛЬСЬКА    

 

 


