
                                                                            
 

РІШЕННЯ 
двадцять перша сесія VІІ скликання 

 
від 05.04.2018 р. №______ 
  

Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок 
 

В зв’язку з затвердженням  технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земель міста Коростень, розглянувши заяви громадян та клопотання 
юридичних осіб, відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, Закону 
України  “Про оренду землі”, “Про землеустрій”, керуючись статтею 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

      1. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 05.10.2015 року 
№124,  площею 15,6988 га (кадастровий номер 1822386600:14:000:0026), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Українська холдингова лісопильна компанія» для 
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості  по 
вул. Сергія Кемського(Жовтнева), 11-Б міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  
    1.1. Пункт 4 замінити та викласти в наступній редакції: 
«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за № 60/0/274-
18 від 16 січня 2018 року виданого відділом у Коростенському районні 
Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, становить: 
    1822386600:14:000:0026 – 20014773,75 гривень (двадцять мільйонів 
чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят три гривні 75 копійок)». 
    1.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 3% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 600443,21 грн.(шістсот тисяч чотириста сорок три грн. 21 коп.) в рік; 
- 50036,93 грн.(п’ятдесят тисяч тридцять шість грн. 93 коп.) в місяць». 
   1.3. Пункт 9 доповнити та викласти в наступній редакції:  
«9. Обчислення розміру орендної плати за земельну ділянку комунальної 
власності здійснюється самостійно орендарем з урахуванням індексації». 
   1.4. Пункт 11 замінити та викласти в наступній редакції:  
«11. Розмір орендної плати переглядається щорічно у разі: 
        зміни умов господарювання, передбаченим  договором; 
        зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 
кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 
визначених законодавством; 



         погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що 
підтверджено документами; 
         зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної 
власності; 
         в інших випадках, передбачених законом». 
 

        2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.02.2016 року 
№25,  площею 0,2009 га (кадастровий номер 1810700000:01:018:0069), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцкм Слобожанюк Тетяною Миколаївною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вул. В.Сосновського, 43 міста Коростеня, 
у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  
        2.1. В частині адреси внести зміни :вулиця В.Сосновського, 43 замінити на 
вулиця В.Сосновського, 43-Б». 
        2.2.  Пункт 4 замінити та викласти в наступній редакції: 
«4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за № 60/0/274-
18 від 16 січня 2018 року виданого відділом у Коростенському районні 
Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, становить: 
    1810700000:01:018:0069 – 20014773,75 гривень (двадцять мільйонів 
чотирнадцять тисяч сімсот сімдесят три гривні 75 копійок)». 
    1.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 600443,21 грн.(шістсот тисяч чотириста сорок три грн. 21 коп.) в рік; 
- 50036,93 грн.(п’ятдесят тисяч тридцять шість грн. 93 коп.) в місяць». 
 

200. Відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
виконавчого комітету Коростенської міської ради забезпечити реєстрацію та 
зберігання додаткової угоди. 

 

201. Коростенській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області 
проконтролювати своєчасне надходження орендної плати за використання 
вказаних вище земельних ділянок на рахунок місцевого бюджету у 
відповідності до Земельного кодексу України та Податкового кодексу України. 
                                                                           
Міський голова                                                     В. Москаленко 
Секретар міської ради                                                                               В.Вигівський 
Начальник відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                                   С.Тумаш 
Заступник начальника відділу архітектури,  
містобудування та земельних ресурсів                                                    О.Мельниченко 
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради                                                      О.Заєць 
Начальник юридичного відділу                                                      Т.Камінська 


