
Пояснювальна записка 
 

до проєкту рішення восьмої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради 

від 19.08.2021 р. «Про затвердження Управлінню земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну 

власність» 
 

 Розглянувши подання Управління земельних відносин та комунальної 

власності від 30.06.2021 року №20.0.1-6/360, від 01.07.2021 року №20.0.1-6/369, 

від 12.07.2021 року №20.0.1-6/514, від 21.07.2021 року №20.1.1.-6/562 про 

затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

комунальну власність (Додається). 

У відповідності до статті 20 Земельного кодексу України, зміна цільового 

призначення земельних ділянок державної або комунальної власності провадиться 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого 

самоврядування, які приймають рішення про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та передачу цих ділянок у власність або 

надання у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 

цього Кодексу, тому, пропонується Управлінням економіки виконавчого комітету 

Коростенської міської ради проєкт землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок, а саме:  

по вулиці Каштанова, в районі будинку №15-А міста Коростеня, площею 

0,0500 га, кадастровий номер: 1810700000:02:030:0065 для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови;  

по вулиці Грушевського, в районі КП «Водоканал» міста Коростеня, площею 

0,0079 га, кадастровий номер: 1810700000:02:003:0124 для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі;  

по вулиці Маяковського, №111-А міста Коростеня, площею 0,4020 га, 

кадастровий номер: 1810700000:02:031:0058 для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови; 

по вулиці Грушевського, №8-А міста Коростеня, площею 0,0031 га, 

кадастровий номер: 1810700000:02:001:0106 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі; 

по вулиці Грушевського, №13 міста Коростеня площею 0,0050 га, кадастровий 

номер: 1810700000:02:001:0107 для іншої житлової забудови; 

по вулиці Івана Котляревського, №46-А міста Коростеня площею 0,0031 га, 

кадастровий номер: 1810700000:02:008:0293 для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо відведення земельних 

ділянок у комунальну власність відсутні.  
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