
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення десятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 28.10.2021 р. „Про надання дозволу Інституту сільського 

господарства Полісся НААН на розробку технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) щодо відведення земельних ділянок в постійне 

користування для дослідних і навчальних цілей” 
 

 Розглянувши клопотання Інституту сільського господарства Полісся 

НААН України №8048/25-08 від 23.09.2021р. щодо отримання дозволу на 

розробку на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

щодо відведення земельних ділянок в постійне користування для дослідних і 

навчальних цілей, ст.12, 92, 125, 126, 131, 184 Земельного кодексу України, 

ст.19, 25, 55 Законом України «Про землеустрій», та враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури, 

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

пропонується: 

 -надати дозвіл Інституту сільського господарства Полісся Національної 

академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 05453752) на розробку технічної 

документаціі із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) щодо відведення земельних ділянок в постійне 

користування, орієнтовною площею 0,7569 га, для дослідних і навчальних цілей 

с. Грозине, Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради; 

-надати дозвіл Інституту сільського господарства Полісся Національної 

академії аграрних наук України (код ЄДРПОУ 05453752) на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) щодо відведення земельних ділянок в постійне 

користування, орієнтовною площею 0,5743 га, для дослідних і навчальних цілей 

с. Грозине, Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради. 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету про надання дозволів на 

розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування відсутні. 
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