
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення дев’ятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 23.09.2021 р. «Про надання дозволу на виготовлення технічних 

документацій із землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок в районі 

вулиці Гастелло міста Коростеня» 
 

Розглянувши подання заступника міського голови Ясинецького О.А., 

щодо об'єднання земельних ділянок в районі вулиці Гастелло міста Коростеня, 

відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України 

«Про землеустрій» пропонується: 

- надати дозвіл Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо об'єднання 31(тридцяти однієї) земельної 

ділянки в районі вулиці Гастелло міста Коростеня, площею 50,9738 га для 

ведення особистого селянського господарства за наступними кадастровими 

номерами: 

- 1822384400:10:000:0047, 1,8321га; 

- 1822384400:10:000:0034, 1,9128га; 

- 1822384400:10:000:0023, 1,9064га; 

- 1822384400:10:000:0043, 1,9001га; 

- 1822384400:10:000:0031, 1,9002га; 

- 1822384400:10:000:0050, 1,9148га; 

- 1822384400:10:000:0055, 1,9370га; 

- 1822384400:10:000:0033, 1,9572га; 

- 1822384400:10:000:0025, 1,7784га; 

- 1822384400:10:000:0037, 1,6874га; 

- 1822384400:10:000:0057, 1,0037га; 

- 1822384400:10:000:0054, 1,8898га; 

- 1822384400:10:000:0062, 1,9757га; 

- 1822384400:10:000:0038, 1,5509га; 

- 1822384400:10:000:0046, 0,9494га; 

- 1822384400:10:000:0045, 1,1720га; 

- 1822384400:10:000:0051, 1,3124га; 

- 1822384400:10:000:0052, 1,7193га; 

- 1822384400:10:000:0059, 1,7194га; 

- 1822384400:10:000:0044, 1,7193га; 

- 1822384400:10:000:0032, 1,7193га; 

- 1822384400:10:000:0039, 1,7193га; 

- 1822384400:10:000:0029, 1,7193га; 

- 1822384400:10:000:0026, 1,7599га; 

- 1822384400:10:000:0061, 1,7639га; 

- 1822384400:10:000:0056, 1,7703га; 

- 1822384400:10:000:0027, 1,7742га; 



- 1822384400:10:000:0028, 1,7699га; 

- 1822384400:10:000:0042, 1,7633га; 

- 1822384400:10:000:0035, 1,4870га; 

- 1822384400:10:000:0030, 1,7085га; 

- надати дозвіл Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо об'єднання 9 (дев'яти) земельних ділянок в 

районі вулиці Гастелло міста Коростеня, площею 15,2627 га для ведення 

особистого селянського господарства за наступними кадастровими номерами: 

- 1822384400:10:000:0041, 1,7548га; 

- 1822384400:10:000:0024, 1,6725га; 

- 1822384400:10:000:0036, 1,6423га; 

- 1822384400:10:000:0040, 1,7195га; 

- 1822384400:10:000:0053, 1,8096га; 

- 1822384400:10:000:0049, 1,9224га; 

- 1822384400:10:000:0060, 1,8062га; 

- 1822384400:10:000:0058, 1,0013га; 

- 1822384400:10:000:0048, 1,9341га; 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо розробки технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) становитимуть орієнтовно 20 тисяч гривень. 

 

 

 

Заступник начальника  

Управління земельних відносин  

та комунальної власності - начальник  

відділу земельних відносин                                                  О. МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 


