
                                                                          
 
                                                 РІШЕННЯ                               

двадцять друга  сесія VІ скликання 
від 19.03.2013 р. №1051 
    

       Про поновлення договорів оренди земельних  ділянок 
                несільськогосподарського призначення 

    Розглянувши заяви громадян, фізичних осіб-підприємців та клопотання 
юридичних осіб про поновлення договорів оренди земельних ділянок, 
керуючись статтями 12, 93, 124, 125, Земельного кодексу України, статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення «Про 
порядок встановлення розмірів та справляння орендної плати за земельні 
ділянки які перебувають у державній і комунальній власності та надання 
земельних ділянок у сервітутне землекористування в місті Коростені 
Житомирської області», затвердженому рішенням шістнадцятої сесії VІ 
скликання №769 від 21.06.2012 року, Коростенська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 лютого 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №520 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Двойнос Ірині Петрівні 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна 
площа, 5 міста Коростеня. 
1.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Двойнос Ірині Петрівні земельної ділянки площею 0,0017 га для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
1.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Двойнос Іриною Петрівною  вказаної земельної ділянки: 1 
083,12 грн. (одна тисяча вісімдесят три гривні  12 копійок) в рік, 90,26 грн. 
(дев’яносто гривень 26 копійок) в місяць. 
 

2.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 лютого 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої  сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №538 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Маленчуку Василю 
Петровичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Щорса, в районі будинку №5 міста Коростеня. 



2.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Маленчуку Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,0006 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
2.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Маленчуком Василем Петровичем вказаної земельної ділянки: 
403,08 грн. (чотириста три гривні 08 копійок) в рік, 33,59 грн. (тридцять три 
гривні 59 копійок) в місяць. 
 

3.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 27 лютого 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням десятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 24 листопада 2011 року за №461 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Максименко Галини 
Валеріївни для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Кірова, в районі будинку №82 міста Коростеня. 
3.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Максименко Галини Валеріївни земельної ділянки площею 0,0018 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
3.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем  Максименко Галиною Валеріївною  вказаної земельної 
ділянки: 1 047,12 грн. (одна тисяча сорок сім гривень 12 копійок) в рік, 87,26 
грн. (вісімдесят сім гривень 26 копійок) в місяць. 
 

4.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 27 лютого 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням дванадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 09 лютого 2012 року за №592 в 
короткострокову оренду громадянці Стоцькій Аллі Євгенівні для розміщення 
та обслуговування тимчасового гаражу по вулиці Кірова, 57-А в районі кафе 
«Південь» міста Коростеня. 
4.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянці Стоцькій Аллі 
Євгенівні земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва та 
обслуговування тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
4.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою 
Стоцькою Аллою Євгенівною вказаної земельної ділянки: 644,88 грн. 
(шістсот сорок чотири гривні  88 копійок) в рік, 53,74 грн. (п’ятдесят три 
гривні 74 копійки) в місяць. 
 

5.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 27 грудня 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням дев’ятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 20 жовтня 2011 року за №397 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Волківському Петру 
Дмитровичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в районі 
Привокзальної площі міста Коростеня. 
5.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Волківському Петру Дмитровичу земельної ділянки площею 0,0010 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 



5.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Волківським Петром Дмитровичем вказаної земельної ділянки: 
877,20 грн. (вісімсот сімдесят сім гривень 20 копійок) в рік, 73,10 грн. 
(сімдесят три гривні 10 копійок) в місяць. 
 

6.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 14 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням восьмої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 26 серпня 2011 року за №326 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Іскяндарову Гідаяту 
Абдулали-огли для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Базарна площа, 4-А міста Коростеня. 
6.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Іскяндарову Гідаяту Абдулали-огли земельної ділянки площею 0,0287 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
6.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Іскяндаровим Гідаятом Абдулали-огли вказаної земельної 
ділянки: 17 358,48 грн. (сімнадцять тисяч триста п’ятдесят вісім гривень 48 
копійок) в рік, 1 446,54 грн. (одна тисяча чотириста сорок шість гривень 54 
копійки) в місяць. 
 

7.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 14 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням восьмої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 26 серпня 2011 року за №326 в 
короткострокову оренду громадянину Іскяндарову Вілаяту Абдулалі-огли 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна 
площа, 4-А міста Коростеня. 
7.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянину Іскяндарову 
Вілаяту Абдулалі-огли земельної ділянки площею 0,0201 га для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
7.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянином 
Іскяндаровим Вілаятом Абдулалі-огли вказаної земельної ділянки: 12 156,96 
грн. (дванадцять тисяч сто п’ятдесят шість гривень 96 копійок) в рік, 1 013,08 
грн. (одна тисяча тринадцять гривень 08 копійок) в місяць. 
 

8.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 22 лютого 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №535 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Місюрі Роману 
Володимировичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Базарна площа, 1 міста Коростеня. 
8.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Місюрі Роману Володимировичу земельної ділянки площею 0,0062 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
8.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Місюрою Романом Володимировичем вказаної земельної 
ділянки: 3 950,28 грн. (три тисячі дев’ятсот п’ятдесят гривень 28 копійок) в 
рік, 329,19 грн. (триста двадцять дев’ять гривень 19 копійок) в місяць. 



 
9.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 01 березня 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №538 в 
короткострокову оренду громадянину  Яблонському Степану Семеновичу 
для розміщення та обслуговування тимчасового гаражу по вулиці 
Грушевського,  в районі будинку №39 міста Коростеня. 
9.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянину  Яблонському 
Степану Семеновичу земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва та 
обслуговування тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
9.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянином 
Яблонським Степаном Семеновичем  вказаної земельної ділянки: 366,74 грн. 
(триста шістдесят шість гривень  74  копійки) в рік, 30,56 грн. (тридцять 
гривень 56 копійок) в місяць. 
 

10.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 01 
березня 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №538 
в короткострокову оренду громадянці Харакоз Наталії  Вікторівні для 
розміщення та обслуговування тимчасового гаражу по вулиці Грушевського,  
в районі будинку №41-А міста Коростеня. 
10.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянці  Харакоз Наталії  
Вікторівні земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва та 
обслуговування тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
10.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою 
Харакоз Наталією  Вікторівною вказаної земельної ділянки: 366,72 грн. 
(триста шістдесят шість гривень  72  копійки) в рік, 30,56 грн. (тридцять 
гривень 56 копійок) в місяць. 
 

11.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 04 квітня 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням тринадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 15 березня 2012 року за №629 в 
короткострокову оренду громадянці Шехтман Зінаїді Олександрівні для 
розміщення та обслуговування тимчасового гаражу по вулиці Грушевського,  
в районі будинку №38 міста Коростеня. 
11.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянці  Шехтман 
Зінаїді Олександрівні земельної ділянки площею 0,0019 га для будівництва та 
обслуговування тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
11.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою  
Шехтман Зінаїді Олександрівні вказаної земельної ділянки: 290,34 грн. 
(двісті дев’яносто гривень  34  копійки) в рік, 24,20 грн. (двадцять чотири 
гривні 20 копійок) в місяць. 
 

12.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
березня 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням дванадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 09 лютого 2012 року за №592 



в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Дюкову Олексію 
Олексійовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Грушевського, 19 міста Коростеня. 
12.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Дюкову Олексію Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0046 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
12.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Дюковим Олексієм Олексійовичем вказаної земельної ділянки: 
3 514,56 грн. (три тисячі п’ятсот чотирнадцять гривень 56 копійок) в рік, 
292,88 грн. (двісті дев’яносто дві гривні 88 копійок) в місяць. 
 

13.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням дев’ятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 20 жовтня 2011 року за №397 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Лебедєвій Ларисі 
Єгорівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Сосновського, на місці існуючої зупинки «ПМК-8» міста Коростеня. 
13.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Лебедєвій Ларисі Єгорівні земельної ділянки площею 0,0070 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
13.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Лебедєвою Ларисою Єгорівною вказаної земельної ділянки: 1 
832,64 грн. (одна тисяча вісімсот тридцять дві гривні 64 копійки) в рік, 152,72 
грн. (сто п’ятдесят дві гривні 72 копійки) в місяць. 
 

14.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням десятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 24 листопада 2011 року за №461 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Васьківському Юрію 
Миколайовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Мельника, в районі будинків №18-20 міста Коростеня. 
14.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Васьківському Юрію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0010 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
14.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Васьківським Юрієм Миколайовичем  вказаної земельної 
ділянки: 505,32 грн. (п’ятсот п’ять гривень  32 копійки) в рік, 42,11 грн. 
(сорок дві гривні 11 копійок) в місяць. 
 

15.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №397 
в короткострокову оренду громадянину Дітуні Сергію Васильовичу для 
розміщення та обслуговування тимчасового гаражу по 1-му провулку К. 
Маркса, 11 міста Коростеня. 
 



 
15.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянину  Дітуні Сергію 
Васильовичу земельної ділянки площею 0,0024 га для будівництва та 
обслуговування тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
15.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянином 
Дітуною Сергієм Васильовичем вказаної земельної ділянки: 284,82 грн. 
(двісті вісімдесят чотири гривні  82  копійки) в рік, 23,73 грн. (двадцять три 
гривні 73 копійки) в місяць. 
 

16.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 27 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням дванадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 09 лютого 2012 року за №592 
в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Гераймовичу Сергію 
Володимировичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Кірова, в районі будинку №8 міста Коростеня. 
16.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Гераймовичу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0039 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) 
місяців. 
16.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Гераймовичем Сергієм Володимировичем  вказаної земельної 
ділянки: 2 682,84 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят дві гривні  84 копійки) в 
рік, 223,57 грн. (двісті двадцять три гривні 57 копійок) в місяць. 
 

17.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 27 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №538 
в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Волківській Олені 
Петрівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Табукашвілі, 20-В міста Коростеня. 
17.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Волківській Олені Петрівні земельної ділянки площею 0,0055 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
17.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Волківською Оленою Петрівною вказаної земельної ділянки:         
3 504,24 грн. (три тисячі п’ятсот чотири гривні  24 копійки) в рік, 292,02 грн. 
(двісті дев’яносто дві гривні 02 копійки) в місяць. 
 
 

18.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 01 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №538 
в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Мельнийчук Наталі 
Олександрівні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Сосновського, 40-А міста Коростеня. 



18.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Мельнийчук Наталі Олександрівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
18.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Мельнийчук Наталею Олександрівною вказаної земельної 
ділянки: 778,56 грн. (сімсот сімдесят вісім гривень 56 копійок) в рік, 64,88 
грн. (шістдесят чотири гривні 88 копійок) в місяць. 
 

19.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 22 
грудня 2010 року земельної ділянки, яка надана рішенням другої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 09 грудня 2010 року за №36 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Супруненко Анжелі 
Миколаївні для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Жовтневій, в районі поліклініки міста Коростеня. 
19.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Супруненко Анжелі Миколаївні земельної ділянки площею 0,0016 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
19.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Супруненко Анжелою Миколаївною вказаної земельної 
ділянки: 315,36 грн. (триста п’ятнадцять гривень 36 копійок) в рік, 26,28 грн. 
(двадцять шість гривень 28 копійок) в місяць. 
 

20.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 27 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням дванадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 09 лютого 2012 року за №592 
в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Гераймовичу Сергію 
Володимировичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Сосновського, 25-В міста Коростеня. 
20.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Гераймовичу Сергію Володимировичу земельної ділянки площею 0,0030 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) 
місяців. 
20.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Гераймовичем Сергієм Володимировичем  вказаної земельної 
ділянки: 2 070,00 грн. (дві тисячі сімдесят гривень 00 копійок) в рік, 172,50 
грн. (сто сімдесят дві гривні 50 копійок) в місяць. 
 
21.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 31 
березня 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням дванадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 09 лютого 2012 року за №592 
в короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Загляді Лілії Віталіївні 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Табукашвілі, 
21-А міста Коростеня. 
21.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Загляді Лілії Віталіївні земельної ділянки площею 0,0036 га для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 



 
21.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Заглядою Лілією Віталіївною  вказаної земельної ділянки: 2 
418,36 грн. (дві тисячі чотириста вісімнадцять гривень 36 копійок) в рік, 
201,53 грн. (двісті одна гривня 53 копійки) в місяць. 
 

22.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням дев’ятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 20 жовтня 2011 року за №399 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Цикі Тетяні Вікторівні 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Карбишева, 
31-А міста Коростеня. 
22.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Цикі Тетяні Вікторівні земельної ділянки площею 0,0200 га для будівництва 
та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
22.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Цикою Тетяною Вікторівною  вказаної земельної ділянки: 
5 225,76 грн. (п’ять тисяч двісті двадцять п’ять гривень 76 копійок) в рік, 
435,48 грн. (чотириста тридцять п’ять гривень 48 копійок) в місяць. 
 

23.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 27 
грудня 2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням дев’ятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 20 жовтня 2011 року за №393 в 
короткострокову оренду громадянину Полохову Олександру Миколайовичу 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Сосновського, 52-Г міста Коростеня. 
23.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянину Полохову 
Олександру Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0090 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
23.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянином 
Полоховим Олександром Миколайовичем  вказаної земельної ділянки: 
4 230,60 грн. (чотири тисячі двісті тридцять гривень 60 копійок) в рік, 352,55 
грн. (триста п’ятдесят дві гривні 55 копійок) в місяць. 
 

24.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 27 
грудня 2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням дев’ятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 20 жовтня 2011 року за №393 в 
короткострокову оренду громадянину Полохову Олександру Миколайовичу 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Сосновського, 40-Б міста Коростеня. 
24.1. Встановити строк короткострокової громадянину Полохову Олександру 
Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0018 га для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
24.2. Встановити  розмір  орендної  плати  за  використання       
громадянином Полоховим Олександром Миколайовичем  вказаної  земельної  



ділянки: 846,12 грн. (вісімсот сорок шість гривень 12 копійок) в рік, 70,51 
грн. (сімдесят гривень 51 копійка) в місяць. 
 

25.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 11 травня 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням чотирнадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 24 квітня 2012 року за №690 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Васильчуку Миколі 
Миколайовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Грушевського, в районі будинку №24 міста Коростеня. 
25.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Васильчуку Миколі Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0197 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
25.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Васильчуком Миколою Миколайовичем  вказаної земельної 
ділянки: 14 275,80 грн. (чотирнадцять тисяч двісті сімдесят п’ять гривень 80 
копійок) в рік, 1 189,65 грн. (одна тисяча сто вісімдесят дев’ять гривень 65 
копійок) в місяць. 
 

26.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 22 
грудня 2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням дев’ятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 20 жовтня 2011 року за №386 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Гонгало Вячеславу 
Станіславовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Київській, 9-Г міста Коростеня. 
26.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Гонгало Вячеславу Станіславовичу земельної ділянки площею 0,2149 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
26.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Гонгало Вячеславом Станіславовичем вказаної земельної 
ділянки: 8 450,00 грн. (вісім тисяч чотириста п’ятдесят гривень 00 копійок) в 
рік, 704,17 грн. (сімсот чотири гривні 17 копійок) в місяць. 
 

27.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням одинадцятої сесії 
VІ-го скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за №538 
в короткострокову оренду Відкритому акціонерному товариству 
«Коростенський щебзавод» для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами по вулиці Т.Кралі, в районі Спецбази міста 
Коростеня. 
27.1. Встановити строк короткострокової оренди Відкритому акціонерному 
товариству «Коростенський щебзавод» земельної ділянки площею 0,0663 га 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель 
та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами: 11 
(одинадцять) місяців. 



27.2. Встановити розмір орендної плати за використання Відкритим 
акціонерним товариством «Коростенський щебзавод» вказаної земельної 
ділянки: 1 731,68 грн. (одна тисяча сімсот тридцять одна гривня 68 копійок) в 
рік, 144,31 грн. (сто сорок чотири гривні 31 копійка) в місяць. 
 

28.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 06 квітня 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням тринадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 15 березня 2012 року за №639 в 
короткострокову оренду Товариству з обмеженою відповідальністю 
«Формула плюс» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Ш.Алейхема, 13-Б міста Коростеня. 
28.1. Встановити строк короткострокової оренди Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Формула плюс» земельної ділянки площею 0,0841 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
28.2. Встановити розмір орендної плати за використання Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Формула плюс»  вказаної земельної ділянки: 
12 188,88 грн. (дванадцять тисяч сто вісімдесят вісім гривень 88 копійок) в 
рік, 1 015,74 грн. (одна тисяча п’ятнадцять гривень 74 копійки) в місяць. 
 

29.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 06 квітня 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням тринадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 15 березня 2012 року за №615 в 
короткострокову оренду громадянину Титюку Олександру Степановичу для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по 
вулиці Грушевського, 37-А міста Коростеня. 
29.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянину Титюку 
Олександру Степановичу земельної ділянки площею 0,0144 га для 
будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови: 11 
(одинадцять) місяців. 
29.2. Встановити розмір орендної плати за використання Титюком 
Олександром Степановичем вказаної земельної ділянки: 4 726,08 грн. 
(чотири тисячі сімсот двадцять шість гривень 08 копійок) в рік, 393,84 грн. 
(триста дев’яносто три гривні 84 копійки) в місяць. 
 

30.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням десятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за № 535 в 
короткострокову оренду Публічному акціонерному товариству 
«Коростенський хлібзавод» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Б.Шосе, в районі КВК №71 міста Коростеня. 
30.1. Встановити строк короткострокової оренди Публічному акціонерному 
товариству «Коростенський хлібзавод» земельної ділянки площею 0,0040 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) 
місяців. 
30.2. Встановити розмір орендної плати за використання Публічним 
акціонерним товариством «Коростенський хлібзавод»  вказаної земельної 



ділянки: 848,28 грн. (вісімсот сорок вісім гривень 28 копійок) в рік, 70,69 грн. 
(сімдесят гривень 69 копійок) в місяць. 
 

31.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням десятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за № 535 в 
короткострокову оренду Публічному акціонерному товариству 
«Коростенський хлібзавод» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Гастелло, в районі будинку №26 міста Коростеня. 
31.1. Встановити строк короткострокової оренди Публічному акціонерному 
товариству «Коростенський хлібзавод» земельної ділянки площею 0,0040 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) 
місяців. 
31.2. Встановити розмір орендної плати за використання Публічним 
акціонерним товариством «Коростенський хлібзавод»  вказаної земельної 
ділянки: 1 388,16 грн. (одна тисяча триста вісімдесят вісім гривень 16 
копійок) в рік, 115,68 грн. (сто п’ятнадцять гривень 68 копійок) в місяць. 
 

32.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням десятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за № 535 в 
короткострокову оренду Публічному акціонерному товариству 
«Коростенський хлібзавод» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Грушевського, в районі будинку №122 міста Коростеня. 
32.1. Встановити строк короткострокової оренди Публічному акціонерному 
товариству «Коростенський хлібзавод» земельної ділянки площею 0,0040 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) 
місяців. 
32.2. Встановити розмір орендної плати за використання Публічним 
акціонерним товариством «Коростенський хлібзавод»  вказаної земельної 
ділянки: 1 233,24 грн. (одна тисяча двісті тридцять три гривні 24 копійки) в 
рік, 102,77 грн. (сто дві гривні 77 копійок) в місяць. 
 

33.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням десятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за № 535 в 
короткострокову оренду Публічному акціонерному товариству 
«Коростенський хлібзавод» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Жовтневій, в районі будинку №128 міста Коростеня. 
33.1. Встановити строк короткострокової оренди Публічному акціонерному 
товариству «Коростенський хлібзавод» земельної ділянки площею 0,0040 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) 
місяців. 
33.2. Встановити розмір орендної плати за використання Публічним 
акціонерним товариством «Коростенський хлібзавод»  вказаної земельної 



ділянки: 855,96 грн. (вісімсот п’ятдесят п’ять гривень 96 копійок) в рік, 71,33 
грн. (сімдесят одна гривня 33 копійки) в місяць. 
 

34.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням десятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за № 535 в 
короткострокову оренду Публічному акціонерному товариству 
«Коростенський хлібзавод» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Жовтневій, в районі будинку №47 міста Коростеня. 
34.1. Встановити строк короткострокової оренди Публічному акціонерному 
товариству «Коростенський хлібзавод» земельної ділянки площею 0,0040 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) 
місяців. 
34.2. Встановити розмір орендної плати за використання Публічним 
акціонерним товариством «Коростенський хлібзавод» вказаної земельної 
ділянки: 1 133,64 грн. (одна тисяча сто тридцять три гривні 64 копійки) в рік, 
94,47 грн. (дев’яносто чотири гривні 47 копійок) в місяць. 
 

35.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 16 
лютого 2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням десятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 29 грудня 2011 року за № 535 в 
короткострокову оренду Публічному акціонерному товариству 
«Коростенський хлібзавод» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Жовтневій, в районі будинку №68 міста Коростеня. 
35.1. Встановити строк короткострокової оренди Публічному акціонерному 
товариству «Коростенський хлібзавод» земельної ділянки площею 0,0040 га 
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) 
місяців. 
35.2. Встановити розмір орендної плати за використання Публічним 
акціонерним товариством «Коростенський хлібзавод» вказаної земельної 
ділянки: 1 214,64 грн. (одна тисяча двісті чотирнадцять гривень 64 копійки) в 
рік, 101,22 грн. (сто одна гривня 22 копійки) в місяць. 
 

36.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 12 квітня 
2012 року земельної ділянки, яка надана рішенням тринадцятої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 15 березня 2012 року за №612 в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Лавріновичу Вадиму 
Леонідовичу для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в районі 
Привокзальної площі міста Коростеня. 
36.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Лавріновичу Вадиму Леонідовичу земельної ділянки площею 0,0355 га для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі: 11 (одинадцять) місяців. 
36.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Лавріновичем Вадимом Леонідовичем вказаної земельної 
ділянки: 21 907,32 грн. (двадцять одна тисяча дев’ятсот сім гривень 32 



копійки) в рік, 1 775,61 грн. (одна тисяча сімсот сімдесят п’ять гривень 61 
копійка) в місяць. 
 

37. Вище вказаним громадянам, фізичним особам-підприємцям та 
юридичним особам в місячний термін укласти та зареєструвати договори 
короткострокової оренди земельних ділянок, начальнику Управління 
Держземагентства у Коростенському районі (Вигівській Р. П.) забезпечити 
зберігання  договору короткострокової оренди, начальнику Коростенської 
об’єднаної державної податкової інспекції Каленському В. П. 
проконтролювати своєчасне надходження орендної плати за використання 
вказаної вище земельної ділянки на рахунок місцевого бюджету у 
відповідності до Земельного кодексу України та Постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.12.98 року за № 2073 «Про затвердження «Порядку 
державної реєстрації договорів оренди». 
 

38. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі  (Вигівській 
Р.П.) внести відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
 
 

Міський голова                                                                           В. Москаленко 
 
 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В. Вигівський 
Начальник Управління Держземагентства 
у Коростенському районі          Р. Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т.Камінська                            
Головний архітектор міста          С.Тумаш 
 


