
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення восьмої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 19.08.2021р. „ Про надання дозволу на розробку технічних 

документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва спадкоємцям (власникам) земельних 

часток (паїв) у межах приєднаних територій” 

 

 До виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшли заяви 

громадян про надання дозволу на розробку технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

спадкоємцям (власникам) земельних часток (паїв) у межах приєднаних 

територій Коростенської міської територіальної громади (Додаються). 

 У відповідності до протоколів про розподіл земельних ділянок між 

власниками земельних часток ( паїв ) затверджених рішенням виконавчого 

комітету Коростенської міської ради № 322, № 324, № 325 від 19.05.2021 року, 

№ 414, № 415 від 23.06.2021 року, № 528 від 21.07.2021 року, ст.12, 22, 25 до 

Земельного кодексу України, с.55 Закону України « Про землеустрій », Розділу 

X « Перехідних положень », ст.1, 2, 3, 5, 9, 11 Закону України « Про порядок 

виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних 

часток (паїв) », ст.14 Закону України « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на 

землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні» від 10.07.2018 року № 2498-VIII, тому пропонується 

розглянути заяви громадян та додані до них матеріали про надання дозволу на 

розробку технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва спадкоємцям (власникам) 

земельних часток (паїв) у межах приєднаних територій. 

 Матеріальні чи інші витрати міського бюджету про надання 

дозволів на розробку технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва спадкоємцям 

(власникам) земельних часток (паїв) у межах приєднаних територій відсутні.        
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