
 

Порівняльна таблиця 
 

до проєкту рішення десятої сесії VІІІ скликання Коростенської міської 

ради від 28.10.2021 р. «Про внесення змін до рішень Коростенської міської 

ради» 
 

 

Попередня редакція:  

 

       Додаток 2      

       до рішення 8 сесії  

       Коростенської міської ради VІІІ скликання   

       від 19.08.2021 р. №473 

 

Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки  

для індивідуального садівництва у межах міста Коростень 

 

14  Гриневич  Леся    

 Анатоліївна 

вул. Підпільників 

Дідківських, в 

районі будинку №28 

0,1200 1810700000:02:035:0178 

       

Проєктуєма редакція: 

 

       Додаток 2      

       до рішення 8 сесії  

       Коростенської міської ради VІІІ скликання   

       від 19.08.2021 р. №473 

 

Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки  

для індивідуального садівництва у межах міста Коростень 

 

14  Гриневич  Леся    

 Анатоліївна 

вул. Тарнавського, в 

районі будинку №28 

0,1200 1810700000:02:035:0178 

       

    

Попередня редакція: 

        

       Додаток 2      

       до рішення 8 сесії  

       Коростенської міської ради VІІІ скликання   

       від 19.08.2021 р. №474 
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Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки  

для ведення особистого селянського господарства у межах приєднаних 

територій 

 

41 Головійчук 

Глєб Олегович 

Хотинівська 

сільська рада 

2,0000 1822386600:12:000:0001 

       

Проєктуєма редакція: 

 

       Додаток 2      

       до рішення 8 сесії  

       Коростенської міської ради VІІІ скликання   

       від 19.08.2021 р. №474 

 

Список 

громадян, яким безкоштовно передаються у власність земельні ділянки  

для ведення особистого селянського господарства у межах приєднаних 

територій 

 

41 Головійчук 

Глєб Олегович 

Хотинівська 

сільська рада 

2,0000 1822386600:12:000:0165 

       

Попередня редакція: 

«17. Надати громадянці Андрійчук Галині Василівні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 1,5000 

га, для ведення особистого селянського господарства в с. Холосне 

Коростенського району за рахунок земель сільськогосподарського призначення 

Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«17. Надати громадянці Андрійчук Галині Василівні дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 1,5000 

га, для ведення особистого селянського господарства за межами населеного 

пункту с. Холосне Коростенського району за рахунок земель 

сільськогосподарського призначення Коростенської міської ради з подальшою 

передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«8. Надати громадянину Бадіону Олексію Миколайовичу дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства по вулиці Лісова, в 

районі будинку №14, в с. Домолоч Коростенського району за рахунок земель 
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сільськогосподарського призначення Коростенської міської ради з подальшою 

передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«8. Надати громадянину Бадіону Олексію Миколайовичу дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

2,0000 га, для ведення особистого селянського господарства по вулиці Лісова, в 

районі будинку №14, за межами населеного пункту с. Домолоч Коростенського 

району за рахунок земель сільськогосподарського призначення Коростенської 

міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«23. Надати громадянці Волченко Валентині Григорівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,0400 га, для індивідуального садівництва в Товаристві колективного саду 

«Залізничник-2» Коростенського відділу Південно-Західної залізниці, земельна 

ділянка №63 міста Коростеня за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Проєктуєма редакція: 

«23. Надати громадянці Волченко Валентині Григорівні дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 

0,0550 га, для індивідуального садівництва в Товаристві колективного саду 

«Залізничник-2» Коростенського відділу Південно-Західної залізниці, земельна 

ділянка №63 міста Коростеня за рахунок земель сільськогосподарського 

призначення Коростенської міської ради з подальшою передачею у власність». 

 

Попередня редакція: 

«3.2. Передати в оренду строком на 5 (п’ять) років громадянці Хайлак Наталії 

Вікторівні земельну ділянку, площею 0,0067 га, цільового призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти по вулиці Черемушки 

(К.Маркса), 118-А м. Коростеня (кадастровий номер 1810700000:02:007:0133).» 

 «п.3. Передати в оренду строком на 7 (сім) років громадянці Степанчук Ользі 

Олексіївні земельну ділянку, площею 0,0317 га, цільового призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою Житомирська 

область, Коростенський район, с. Васьковичі, вулиця Лещенки,   2-А 

(кадастровий номер 1822380901:01:005:0091)». 

«3.1.Встановити громадянці Степанчук Ользі Олексіївні розмір орендної плати 

за використання вказаної ділянки (6% від нормативної грошової оцінки): 6791, 

63 грн. (шість тисяч сімсот дев’яносто одна грн. 63 коп.) в рік, 565,97 

грн.(п’ятсот шістдесят п’ять грн. 97 коп.) в місяць». 

 

Проєктуєма редакція: 

6.1. Доповнити його наступним пунктом: 
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«п.3.2. В зв’язку з реєстрацією в Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно права оренди за новим власником об’єкта нерухомості – громадянкою 

Хайлак Наталією Вікторівною – припинити право постійного користування 

Приватному вищому навчальному закладу Товариства сприяння обороні 

України «Коростенський технічний коледж» (код ЄДРПОУ 02724430) на 

земельну ділянку, площею 0,0067 га, цільового призначення для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти по вулиці Черемушки, 118-А міста 

Коростеня (кадастровий номер 1810700000:02:007:0133)». 

7. В зв’язку з технічною помилкою, внести зміни до пунктів 3,3.1 рішення 

дев’ятої сесії Коростенської міської ради VІІІ скликання №571 від 23.09.2021 

року «Про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду 

власникам об’єктів нерухомого майна, розміщеного на них», а саме змінити п.3, 

3.1 виклавши їх в новій редакції:  

«п.3. Передати в оренду строком на 7 (сім) років громадянці Степанчук Ользі 

Олексіївні земельну ділянку, площею 0,0317 га, цільового призначення – для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою Житомирська 

область, Коростенський район, с. Васьковичі, вулиця Лещенки,   2-А 

(кадастровий номер 1822380901:01:005:0091)». 

«3.1.Встановити громадянці Степанчук Ользі Олексіївні розмір орендної плати 

за використання вказаної ділянки (6% від нормативної грошової оцінки): 6791, 

63 грн. (шість тисяч сімсот дев’яносто одна грн. 63 коп.) в рік, 565,97 

грн.(п’ятсот шістдесят п’ять грн. 97 коп.) в місяць». 

 

 


