
 

Порівняльна таблиця 
 

до проєкту рішення дев’ятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 23.09.2021 р. «Про внесення змін до рішень Коростенської міської 

ради» 
 

 

Попередня редакція:  

 

            Додаток 2  

                 до рішення 5 сесії  

                     Коростенської міської ради VІІІ скликання  

  від 15.04.2021 року №274 

 

Список 

громадян, яким безоплатно передаються у спільну часткову власність земельні 

ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 
 
 

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові        

Адреса 

ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер  Частка 

4 Ковтонюк Галина 

Броніславівна 

Іскоростенська 

Інна Дмитрівна 

Цибулько Марія 

Дмитрівна 

Цибулько Віталій 

Олександрович 

Іскоростенський 

Кирило Сергійович 

Шатунов Сергій 

Олександрович 

Шатунова Інна 

Сергіївна 

Шатунова Валерія 

Сергіївна 

1пров. Лесі   

Українки, 4 

0,0994 1810700000:02:024:0509 2/6 

 

1/6 

 

1/6 

 

1/6 

 

1/6 

 

1/3 

 

1/3 

 

1/3 
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Проєктуєма редакція: 

 

            Додаток 2  

                 до рішення 5 сесії  

                     Коростенської міської ради VІІІ скликання  

  від 15.04.2021 року №274 

 

Список 

громадян, яким безоплатно передаються у спільну часткову власність земельні 

ділянки  

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) 
 
 

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові        

Адреса 

ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер  Частка 

4 Ковтонюк Галина 

Броніславівна 

Іскоростенська 

Інна Дмитрівна 

Цибулько Марія 

Дмитрівна 

Цибулько Віталій 

Олександрович 

Іскоростенський 

Кирило Сергійович 

Шатунов Сергій 

Олександрович 

Шатунова Інна 

Сергіївна 

Шатунова Валерія 

Сергіївна 

1пров. Лесі   

Українки, 4 

0,0994 1810700000:02:024:0509 1/6 

 

1/12 

 

1/12 

 

1/12 

 

1/12 

 

1/6 

 

1/6 

 

1/6 

 

 

Попередня редакція: 

9. Надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,2000 га, в постійне користування для будівництва та 

обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці 

Івана Котляревського, в районі будинку, 141-А міста Коростеня». 

 

Проєктуєма редакція: 

9. Надати Комунальному виробничо-господарському підприємству дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,6400 га, в постійне користування для будівництва та 
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обслуговування будівель закладів комунального обслуговування по вулиці 

Івана Котляревського, в районі будинку, 141-А міста Коростеня». 

 

Попередня редакція: 

«18. Надати громадянці Камінській Катерині Іванівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва по вулиці Миру с.Сингаї 

Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«18. Надати громадянці Камінській Катерині Іванівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва за межами населеного пункту 

с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«16. Надати громадянці Камінській Анастасії Іванівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва по вулиці Миру с.Сингаї 

Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«16. Надати громадянці Камінській Анастасії Іванівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва за межами населеного пункту 

с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«19. Надати громадянці Камінській Ользі Василівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва по вулиці Миру с. Сингаї 

Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«19. Надати громадянці Камінській Ользі Василівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва за межами населеного пункту 

с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 
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Попередня редакція: 

«17. Надати громадянці Камінській Галині Михайлівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва по вулиці Миру с.Сингаї 

Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«17. Надати громадянці Камінській Галині Михайлівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва за межами населеного пункту 

с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«24. Надати громадянці Камінській Надії Захарівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва по вулиці Миру с. Сингаї 

Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«24. Надати громадянці Камінській Надії Захарівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва за межами населеного пункту 

с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«22. Надати громадянину Камінському Івану Анатолійовичу дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва по вулиці 

Миру с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення Коростенської міської ради з подальшою 

передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«22. Надати громадянину Камінському Івану Анатолійовичу дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва за межами 

населеного пункту с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення Коростенської міської ради з подальшою 

передачею у власність». 
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Попередня редакція: 

«21. Надати громадянину Шлюхарчуку Володимиру Михайловичу дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва по вулиці 

Миру с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення Коростенської міської ради з подальшою 

передачею у власність». 

Проєктуєма редакція: 

«21. Надати громадянину Шлюхарчуку Володимиру Михайловичу дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

орієнтовною площею 0,1200 га, для індивідуального садівництва за межами 

населеного пункту с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення Коростенської міської ради з подальшою 

передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«20. Надати громадянці Шлюхарчук Вірі Михайлівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва по вулиці Миру с.Сингаї 

Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського призначення 
Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«20. Надати громадянці Шлюхарчук Вірі Михайлівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,1200 га, для індивідуального садівництва за межами населеного пункту 

с.Сингаї Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«53. В зв’язку з невідповідністю місця розташування, прийнятим 

нормативно-правовим актам, а саме: «Порядку надання земельних ділянок 

громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земель комунальної власності на території Коростенської міської 

територіальної громади», затвердженого рішенням №321 5 сесія VІІІ скликання 

від 15.04.2021року, відмовити громадянину Добродубу Данилу Валерійовичу в 

наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, орієнтовною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 

господарства по вулиці Шевченка, в с. Злобичі Коростенського району за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення Коростенської міської 

ради з подальшою передачею у власність». 
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Проєктуєма редакція: 

 

«53. В зв’язку з невідповідністю місця розташування, прийнятим 

нормативно-правовим актам, а саме: «Порядку надання земельних ділянок 

громадянам для ведення особистого селянського господарства за рахунок 

земель комунальної власності на території Коростенської міської 

територіальної громади», затвердженого рішенням №321 5 сесія VІІІ скликання 

від 15.04.2021року, відмовити громадянину Дроворубу Данилу Валерійовичу в 

наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, орієнтовною площею 2,0000 га, для ведення особистого селянського 

господарства по вулиці Шевченка, в с. Злобичі Коростенського району за 

рахунок земель сільськогосподарського призначення Коростенської міської 

ради з подальшою передачею у власність». 

 


