
Пояснювальна записка 
 

до проєкту рішення дванадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 23.12.2021 р. «Про затвердження Управлінню земельних відносин та 

комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської ради 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну 

власність» 
 

 На виконання п.5 рішення 8 сесії VIII скликання «Про надання дозволу 

Управлінню земельних відносин та комунальної власності виконавчого комітету 

Коростенської міської ради на виготовлення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у комунальну власність» від 19.08.2021р №486 та 

п.4 рішення 9 сесії VIII скликання «Про надання дозволу Управлінню земельних 

відносин та комунальної власності виконавчого комітету Коростенської міської 

ради на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

комунальну власність» від 23.09.2021р. №558 та п.4 рішення 10 сесії VIII 

скликання «Про надання дозволу Управлінню земельних відносин та комунальної 

власності виконавчого комітету Коростенської міської ради на виготовлення 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у комунальну 

власність» розроблені проєктні документації подати для затвердження на розгляд 

сесії Коростенської міської ради (Додається). 

У відповідності до п. 4 статті 136 Земельного Кодексу України підготовка 

лотів до проведення земельних торгів включає: а) виготовлення, погодження та 

затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної 

ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на 

місцевості) тому, Управління земельних відносин та комунальної власності 

виконавчого комітету Коростенської міської ради пропонує проєкт землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок, а саме: 

 по вулиці Промисловій, в районі будинку №2 міста Коростеня, площею 

0,1777 га, кадастровий номер: 1810700000:01:012:0017, з цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 

 по вулиці Грушевського, в районі будинку №41 міста Коростеня, площею 

0,0012 га, кадастровий номер: 1810700000:02:001:0127, з цільовим призначенням 

для іншої житлової забудови. 

 по вулиці Василя Петренка, в районі будинку №26 міста Коростеня, площею 

0,0033 га, кадастровий номер: 1810700000:02:001:0132, з цільовим призначенням 

для іншої житлової забудови. 

 по вулиці Грушевського, в районі будинку №116 міста Коростеня, площею 

0,0100 га, кадастровий номер: 1810700000:02:021:0777, з цільовим призначенням 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо відведення земельних 

ділянок у комунальну власність відсутні.  

 

Начальник Управління земельних  

відносин та комунальної власності                                                 С.ЛЮБОЧКО 
 


