
 

Порівняльна таблиця 
 

до проєкту рішення сьомої сесії VІІІ скликання Коростенської міської ради 

від 19.08.2021 р. «Про внесення змін до рішень Коростенської міської ради» 
 

 

Попередня редакція:  
«1. Надати Приватному акціонерному товариству «Київстар» дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах 

оренди, орієнтовною площею 0,1225 га, для розміщення та експлуатації об'єктів 

і споруд телекомунікацій, в межах с. Стремигород Коростенського району за 

рахунок земель зв’язку Коростенської міської ради».  

 

 

Проєктуєма редакція: 

«1. Надати Приватному акціонерному товариству «Київстар» дозвіл на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на умовах оренди, 

орієнтовною площею 0,1225 га, для розміщення та експлуатації об'єктів і 

споруд телекомунікацій, в межах с. Стремигород Коростенського району за 

рахунок земель зв’язку Коростенської міської ради».  

 

Попередня редакція: 

«2. Надати громадянці Дикій Наталії Павлівні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 

га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Ходаківській, 43 с. Зубівщина 

Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у 

власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«2. Надати громадянці Дикій Наталії Павлівні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 

га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Ходаківській, 43 с. Зубівщина 

Коростенського району за рахунок земель житлової та громадської забудови 
Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«3. Надати громадянці Каленській Ользі Федорівні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 

га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Гагаріна, 29 с. Сингаї 
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Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у 

власність». 

Проєктуєма редакція: 

«3. Надати громадянці Каленській Ользі Федорівні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 

га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Гагаріна, 29 с. Сингаї 

Коростенського району за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«7. Надати громадянці Романенко Тетяні Данилівні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 

га, для ведення особистого селянського господарства по вулиці Новаківській, 

61 с. Зубівщина Коростенського району за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення Коростенської міської ради з подальшою 

передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«7. Надати громадянці Романенко Тетяні Данилівні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 0,2500 

га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) по вулиці Новаківській, 61 с. Зубівщина 

Коростенського району за рахунок земель житлової та громадської забудови 

Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«4.1. Встановити фізичній особі-підприємець Карловій Людмилі Євгеніївні, 

строк дії особистого строкового сервітуту земельної ділянки, площею 0,0057 га, 

цільового призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі –

5 (п’ять) років.  

4.2. Встановити фізичній особі-підприємець Карловій Людмилі Євгеніївні 

плату за користування вказаною земельною ділянкою в розмірі (12% від 

середньої базової вартості одного квадратного метра земель міста Коростеня із 

застосуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання 

земельної ділянки, з урахуванням зонального та локального коефіцієнтів 

відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Коростеня Коростенської міської ради Житомирської області): 7941,15 

грн. (сім тисяч дев’ятсот сорок одна грн. 15 коп.) в рік, 661,76 грн. (шістсот 

шістдесят одна грн. 76 коп.) в місяць (додаток 1)». 

 

 

 



3 

 

Проєктуєма редакція: 

«4.1. Встановити фізичній особі-підприємцю Карловій Людмилі Євгеніївні, 

строк дії особистого строкового сервітуту земельної ділянки, площею 0,0017 га, 

цільового призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі – 

5 (п’ять) років». 

«4.2. Встановити фізичній особі-підприємцю Карловій Людмилі Євгеніївні  

плату за користування вказаною земельною ділянкою в розмірі (12% від 

середньої базової вартості одного квадратного метра земель міста Коростеня із 

застосуванням коефіцієнта, який характеризує функціональне використання 

земельної ділянки, з урахуванням зонального та локального коефіцієнтів 

відповідно до технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

міста Коростеня Коростенської міської ради Житомирської області): 2368,41 

грн. (дві тисячі триста шістдесят вісім грн. 41 коп.) в рік, 197,37 грн. (сто 

дев’яносто сім грн. 37 коп.) в місяць (додаток 1)». 


