
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення восьмої 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 проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби у комунальну 

власність” 

 

За ініціативою територіальної громади міста Коростеня та підтримки 

Коростенської міської ради, згідно Закону України «Про землеустрій», 

відповідно до ст. 12,122,123 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

Державний земельний кадастр» Закону України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», керуючись ст. 26 Закону 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропонується: 

- надати Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради дозвіл на розроблення, з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

3,3 га, що розташована в с. Бехи, в межах Коростенської міської територіальної 

громади для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення Коростенської міської територіальної 

громади; 

- надати Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради дозвіл на розроблення, з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

5,2 га, що розташована в с. Вороневе, в межах Коростенської міської 

територіальної громади для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення Коростенської міської територіальної 

громади; 

- надати Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради дозвіл на розроблення, з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

2,3 га, що розташована в с. Бехи, в межах Коростенської міської територіальної 

громади для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення Коростенської міської територіальної 

громади; 

- надати Управлінню земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради дозвіл на розроблення, з 

урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою, 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

14,5 га, що розташована в с. Бехи, в межах Коростенської міської 

територіальної громади для сінокосіння і випасання худоби за рахунок земель 



сільськогосподарського призначення Коростенської міської територіальної 

громади; 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою згідно Програми розвитку земельних відносин у 

місті Коростені 2017-2021 роки.  
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Управління земельних відносин  

та комунальної власності - начальник  
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