
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення одинадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської 

міської ради від 25.11.2021 р. „Про надання дозволу на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне 

користування для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним 

послуг” 

 

Розглянувши клопотання ДП «Коростенський лісгосп АПК» №9468/25-

08 від 05.11.2021р. та ДП «Коростенське ЛМГ» №8337/25-08 від 01.10.2021р. 

щодо отримання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в постійне користування для ведення лісового 

господарства і пов’язаних з ним послуг, відповідно до доручення Прем’єр-

міністра України від 19.07.2021р. №19111/66/1-21 щодо забезпечення 

виконання протокольного рішення Мінрегіону від 05.07.2021р. за підсумками 

наради щодо виконання пункту 5 Рішення РНБО України від 15.04.2021р. 

«Про заходи державної регіональної політики на підтримку децентралізації 

влади», введеного в дію Указом Президента України від 29.04.2021 

№180/2021, ст.17 Лісового кодексу України, ст.12, 92, 125, 126, 131, 184 

Земельного кодексу України, ст.19, 25, 50 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 Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп 

АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради (код 

ЄДРПОУ 30913009) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 7,1000 га, 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг за межами 

населеного пункту с. Холосне, Коростенської міської територіальної громади 

Коростенського району Житомирської області; 

- надати дозвіл Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп 

АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради (код 

ЄДРПОУ 30913009) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 48,0000 га, 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг за межами 

населеного пункту с. Хотинівка, Коростенської міської територіальної 

громади Коростенського району Житомирської області; 

- надати дозвіл Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп 

АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради (код 

ЄДРПОУ 30913009) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 7,6000 га, 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг за межами 



населеного пункту с. Соболівка, Коростенської міської територіальної 

громади Коростенського району Житомирської області; 

- надати дозвіл Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп 

АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради (код 

ЄДРПОУ 30913009) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 8,9000 га, 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг за межами 

населеного пункту с. Дідковичі, Коростенської міської територіальної 

громади Коростенського району Житомирської області; 

- надати дозвіл Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп 

АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради (код 

ЄДРПОУ 30913009) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 16,6000 га, 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг за межами 

населеного пункту с. Дідковичі, Коростенської міської територіальної 

громади Коростенського району Житомирської області; 

- надати дозвіл Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп 

АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради (код 

ЄДРПОУ 30913009) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 4,6000 га, 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг за межами 

населеного пункту с. Дідковичі, Коростенської міської територіальної 

громади Коростенського району Житомирської області; 

- надати дозвіл Дочірньому підприємству «Коростенський лісгосп 

АПК» Житомирського обласного комунального агролісогосподарського 

підприємства «ЖИТОМИРОБЛАГРОЛІС» Житомирської обласної ради (код 

ЄДРПОУ 30913009) на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 38,6000 га, 

для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг за межами 

населеного пункту с. Сарновичі, Коростенської міської територіальної 

громади Коростенського району Житомирської області; 

- надати дозвіл Державному підприємству «Коростенське 

лісомисливське господарства» (код ЄДРПОУ 00991841) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, 

орієнтовною площею 12,0000 га, для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг за межами населеного пункту с. Барди, 

Коростенської міської територіальної громади Коростенського району 

Житомирської області; 

- надати дозвіл Державному підприємству «Коростенське 

лісомисливське господарства» (код ЄДРПОУ 00991841) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, 

орієнтовною площею 112,0000 га, для ведення лісового господарства і 



пов’язаних з ним послуг за межами населеного пункту с. Берестовець, 

Коростенської міської територіальної громади Коростенського району 

Житомирської області; 

- надати дозвіл Державному підприємству «Коростенське 

лісомисливське господарства» (код ЄДРПОУ 00991841) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, 

орієнтовною площею 28,0000 га, для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг за межами населеного пункту с. Мединівка, 

Коростенської міської територіальної громади Коростенського району 

Житомирської області; 

- надати дозвіл Державному підприємству «Коростенське 

лісомисливське господарства» (код ЄДРПОУ 00991841) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, 

орієнтовною площею 53,0000 га, для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг за межами населеного пункту с. Субине, 

Коростенської міської територіальної громади Коростенського району 

Житомирської області; 

- надати дозвіл Державному підприємству «Коростенське 

лісомисливське господарства» (код ЄДРПОУ 00991841) на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування, 

орієнтовною площею 17,0000 га, для ведення лісового господарства і 

пов’язаних з ним послуг за межами населеного пункту с. Нивки, 

Коростенської міської територіальної громади Коростенського району 

Житомирської області. 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету про надання дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення та з подальшою передачею 

у власність земельних ділянок відсутні. 

 

 

 

Начальник Управління  

земельних відносин  

та комунальної власності                                                             С.ЛЮБОЧКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: 

Ірина Чижевська   


