
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення восьмої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 19.08.2021 р. «Про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування» 

 

До виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшли 

клопотання Комунального виробничо-господарського підприємства про 

надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення та 

передачу земельних ділянок в постійне користування (Додаються). 

У відповідності до статті 92 Земельного кодексу України, право 

постійного користування земельною ділянкою - це право володіння і 

користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній 

власності, без встановлення строку. Права постійного користування земельною 

ділянкою із земель державної та комунальної власності набувають: а) 

підприємства, установи та організації, що належать до державної та 

комунальної власності; тому пропонується: 

- надати дозвіл Комунальному виробничо-господарському підприємству 

дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 1,9984 га, в постійне користування для земель загального 

користування в районі вулиці Сергія Кемського, 11 міста Коростеня;  

- надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 30,1940 га, в постійне користування для земель 

загального користування в районі вулиці І.Котляревського, 141 міста 

Коростеня;  

- надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 1,8889 га, в постійне користування для земель загального 

користування по вулиці Д.Саченка, в районі будинку 79 міста Коростеня;  

- надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,3542 га, в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці 

Пацаєва, в районі будинку 3 міста Коростеня;  

- надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,0172 га, в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці 

Шевченка, 67 А міста Коростеня;  

- надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,0278 га, в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці 

Грушевського, 23 міста Коростеня;  
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- надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 1,3447 га, в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці 

Сергія Кемського, 76 А міста Коростеня;  

- надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,0170 га, в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці 

І.Франка, 8 А міста Коростеня;  

- надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,2000 га, в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці 

І.Котляревського, в районі будинку, 141-А міста Коростеня. 

Матеріальні чи інші витрати щодо розробки проєкту землеустрою щодо 

відведення та передачу земельної ділянки в постійне користування 

покладаються на Комунальне виробничо-господарське підприємство.        

 

 

 

Заступник начальника  

Управління земельних відносин  

та комунальної власності - начальник  

відділу земельних відносин                                                  О. МЕЛЬНИЧЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Ірина Чижевська 


