
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення восьмої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 19.06.2021 р. «Про надання Північному міжрегіональному 

головному управлінню Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на державному кордоні 

земельної ділянки (кадастровий номер 1810700000:02:045:0161) у 

постійне користування» 

 «___»__________________202__року 

1. Дані про заявника (заявників)  
Назва 

заявника 

Перелік засновників, 

кінцевий 

бенефіціарій), розмір 

статутного капіталу  

Наявність документа на право 

постійного користування  

Клопотання 

№, дата 

Північне 

міжрегіональне

му головне 

управлінню  

Державної 

служби 

України з 

питань 

безпечності 

харчових 

продуктів та 

захисту 

споживачів на 

державному 

кордоні 

 Клопотання Північного 

міжрегіонального головного 

управління Державної служби 

України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів на державному кордоні 

про надання на праві постійного 

користування земельної ділянки по 

вулиці Героїв Небесної Сотні, 6 міста 

Коростеня, відповідно до вимог 

статей 92, 122, 123, Земельного 

кодексу України, постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.09.2020 

року №873 «Про утворення на 

державному кордоні 

міжрегіональних територіальних 

органів Державної служби з питань 

безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів», п.9 додатку 1 

наказу Державної служби України з 

питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів на 

державному кордоні від 02.02.2021 

року №68 «Про закріплення 

державного майна», керуючись ст. 26 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

5759/25-08 від 

02.08.2021 р. 

 

2. Обґрунтування прийняття рішення 

Клопотання Північного міжрегіонального головного управління Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на державному кордоні про надання на праві постійного 

користування земельної ділянки по вулиці Героїв Небесної Сотні, 6 міста 

Коростеня, відповідно до вимог статей 92, 122, 123, Земельного кодексу 

України, постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №873 

«Про утворення на державному кордоні міжрегіональних територіальних 

органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів», п.9 додатку 1 наказу Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на державному 



кордоні від 02.02.2021 року №68 «Про закріплення державного майна», 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

4. Мета прийняття рішення 

Забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом України та 

права особи на припинення права постійного користування на земельну 

ділянку. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо розірвання 

договору оренди землі відсутні.  

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття 

рішення  

Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення стане реалізація 

зацікавленою особою своїх прав у сфері земельного законодавства. 

Доповідач: Доповідач: заступник начальника Управління - начальник 

відділу земельних відносин О. Мельниченко.  

 

Заступник начальника Управління – 

начальник відділу земельних відносин                  Олег МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: Ірина Киселевич 


