
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення дев’ята сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 23.09.2021 р. «Про надання дозволу Управлінню земельних 

відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської 

міської ради на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)» 

 

Розглянувши клопотання ТОВ «ІРША-ГРАНІТ» про виготовлення 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), відповідно до статей 12, 92, 123, 

125, 126 Земельного кодексу України, статті 55 Закону України «Про 

землеустрій» пропонується: 

- надати Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий номер 1822380900:04:000:0588, 

площею 1,8902 га, для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням 

надрами, яка розташована на території колишньої Васьковицької сільської 

ради, Коростенського району, Житомирської області за рахунок земель 

промисловості Коростенської міської територіальної громади; 

- надати Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий номер 

1822380900:04:000:0580, площею 0,7250 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов'язані з користуванням надрами, яка розташована на території колишньої 

Васьковицької сільської ради, Коростенського району, Житомирської області за 

рахунок земель промисловості Коростенської міської територіальної громади; 

- надати Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради дозвіл на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий номер 

1822380900:04:000:0589, площею 0,4902 га, для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 

пов'язані з користуванням надрами, яка розташована на території колишньої 



Васьковицької сільської ради, Коростенського району, Житомирської області за 

рахунок земель промисловості Коростенської міської територіальної громади. 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо розробки технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) відсутні. 

 

 

 

Заступник начальника  

Управління земельних відносин  

та комунальної власності - начальник  

відділу земельних відносин                                                  О. МЕЛЬНИЧЕНКО 
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