
Пояснювальна записка 

 

до проєкту рішення позачергової сімнадцятої сесії VІІІ скликання від 

15.09.2022 р. «Про надання дозволів на розробку проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок на умовах оренди»  

 

1.Дані про заявника (заявників)  
Назва заявника Код ЄДРПОУ/ІПН Наявність 

зареєстрованого в 

Держреєстрі права 

власності на нерухоме 

майно за заявником 

Клопотання №, 

дата 

Пазюра М.Я. 1447629262 Свідоцтво про право 

власності МБТІ від 

03.11.2011 

№3265/15-08 від 

22.08.2022 р. 

АТ«УКРТРАНСНАФТА» 31570412  №3318/15-

08,№3319/15-08, 

№3320/15-08 від 

21.07.2022 

 

2.Відомості про земельну ділянку 

Назва заявника Площа земельної ділянки 

та місце її розташування 

(адреса) 

Вид використання 

Пазюра М.Я. орієнтовна площа 0,0100 га 

по вулиці Шевченка, в 

районі житлового будинку 

№84 міста Коростеня – для 

будівництва та 

обслуговування інших 

будівель громадської 

забудови за рахунок земель 

громадської забудови 

Коростенської міської 

ради. 

для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови  

АТ«УКРТРАНСНА

ФТА»  

0,0453 га за адресою: с. 

Клочеве, Коростенського 

району Житомирської 

області 

Зняти на доопрацювання 

через накладення площі в 

графічному зображенні 

на земельну ділянку, яка 

перебуває у постійному 

користуванні площею 

0,1380 га за адресою: с. 

Клочеве, Коростенського 

району Житомирської 

для розміщення та експлуатації об’єктів 

трубопровідного транспорту за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення. 
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області  

0,0090 га за адресою: с. 

Клочеве, Коростенського 

району Житомирської 

області  

 

3.Обгрунтування прийняття рішення 

 Заява громадян та клопотання юридичної особи про надання дозволів на 

розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на умовах 

оренди, відповідно до статті 19 Закону України «Про землеустрій», статей 12, 

93, 124, 134 Земельного кодексу України, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

4.Мета прийняття рішення 

Забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом України права 

осіб на отримання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок на умовах оренди. 

5.Фінансово-економічне обґрунтування 

Матеріальні чи інші витрати міського бюджету щодо надання земельних 

ділянок в оренду заявникам відсутні.  

6.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення  

Наслідками прийняття розробленого проєкту рішення стане реалізація 

зацікавленими особами своїх прав у сфері земельного законодавства. 

 

 

Заступник начальника  

управління земельних відносин  

та комунальної власності - начальник  

відділу земельних відносин                                                  О. МЕЛЬНИЧЕНКО 
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