
 

Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення дванадцятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 23.12.2021 р. «Про затвердження проєкту землеустрою та передачу 

земельних ділянок у власність для колективного гаражного будівництва» 
 

 До виконавчого комітету Коростенської міської ради надійшли клопотання 

ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ 

«КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК» про затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність (Додаються), відповідно до статей 41, 

83, 116, 118, Земельного кодексу України,  Закону України «Про землеустрій», 

враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних ресурсів, 

будівництва та архітектури, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  пропонується:  затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок та передати їх безоплатно у власність ОК 

«ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК» : 

- передати ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК» 

безоплатно у власність земельну ділянку, площею 0,0145 га, цільового 

призначення - для колективного гаражного будівництва, по вулиці Шевченка, в 

районі будинку №82-Б міста Коростеня (кадастровий номер: 

1810700000:02:009:0097); 

- передати ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК»   

безоплатно у власність земельну ділянку, площею 0,0516 га, цільового 

призначення - для колективного гаражного будівництва, по вулиці Шевченка, в 

районі будинку №82-Б міста Коростеня (кадастровий номер: 

1810700000:02:009:0098); 

- передати ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК»   

безоплатно у власність земельну ділянку, площею 0,0093  га, цільового 

призначення - для колективного гаражного будівництва, по вулиці Шевченка, в 

районі будинку №82-Б міста Коростеня (кадастровий номер: 

1810700000:02:009:0100); 

- передати ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК»   

безоплатно у власність земельну ділянку, площею 0,0799 га, цільового 

призначення - для колективного гаражного будівництва, по вулиці Шевченка, в 

районі будинку №82-Б міста Коростеня (кадастровий номер: 

1810700000:02:009:0099); 

- передати ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК»   

безоплатно у власність земельну ділянку, площею 0,0310 га, цільового 

призначення - для колективного гаражного будівництва, по вулиці Шевченка, в 

районі будинку № 82-Б міста Коростеня (кадастровий номер: 

1810700000:02:009:0104); 



 

- передати ОК «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК»   

безоплатно у власність земельну ділянку, площею 0,0225 га, цільового 

призначення - для колективного гаражного будівництва, по вулиці Шевченка, в 

районі будинку № 82-Б міста Коростеня (кадастровий номер: 

1810700000:02:009:0105); 

- передати ОК  «ГАРАЖНИЙ КООПЕРАТИВ «КОВЕЛЬСЬКИЙ ПАРК»   

безоплатно у власність земельну ділянку, площею 0,0212 га, цільового 

призначення - для колективного гаражного будівництва, по вулиці Шевченка, в 

районі будинку № 82-Б міста Коростеня (кадастровий номер: 

1810700000:02:009:0106). 

 Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки відсутні.        

 

 

Начальника Управління  

земельних відносин та 

комунальної власності                                                                          С.ЛЮБОЧКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


