
                                                                          
 

РІШЕННЯ 
тридцять третя сесія VІ скликання 

від 06.05.2014 р. №1506  
  

 Про  затвердження  проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки на умовах оренди  Вороніній С.В. та Мошківській Н.В. 

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
на умовах оренди Вороніній Світлані Володимирівні та Мошківській Надії 
Василівні, виготовленого ПП «Земельно-кадастрове бюро» м. Коростеня, 
керуючись статтями 12, 93, 124, 125 Земельного кодексу України, Законом 
України «Про землеустрій», п. 5 ст.16 Закону України «Про Державний 
земельний кадастр», статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням «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», 
затвердженого рішенням шістнадцятої сесії Коростенської міської ради VІ-го 
скликання від 21.06.2012 року, Коростенська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,0031  га для надання в короткострокову оренду строком на 3 (три) 
роки Вороніній Світлані Володимирівні, Мошківській Надії Василівні 
цільового призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Базарна площа, 3 міста Коростеня (кадастровий номер 
1810700000:02:002:0516). 
 

2. Передати  в короткострокову оренду строком на 3 (три) роки Вороніній 
Світлані Володимирівні, Мошківській Надії Василівні земельну ділянку 
площею 0,0031 га цільового призначення - для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна площа, 3 міста 
Коростеня. 
 

3. Встановити розмір орендної плати за використання Вороніною Світланою 
Володимирівною, Мошківською Надією Василівною вказаної земельної 
ділянки:  1 975,14 (одна тисяча дев’ятсот сімдесят п’ять гривень 14 копійок) в 
рік; 164,60 грн. (сто шістдесят чотири гривні 60 копійок) в місяць. 
 

4. Вороніній Світлані Володимирівні, Мошківській Надії Василівні в 
місячний термін укласти договір короткострокової оренди вказаної земельної 
ділянки, 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 та Податкового кодексів 
України.  
 

 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В.Вигівський 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська                            
Головний архітектор міста                                                           С. Тумаш    
 
 

 
 


