
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

позачергова сорок четверта сесія VІ скликання 
 
від 16.07.2015 р. №1946 
 

Про передачу земельних ділянок на умовах оренди  
 

Розглянувши заяви громадян, фізичних осіб-підприємців та клопотання 
юридичних осіб про передачу земельних ділянок на умовах оренди, 
керуючись статтями 12, 93, 123, 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», Коростенська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Передати в короткострокову оренду строком на 5 (п’ять) років  ТОВ 
“ДКТ БУД” земельну ділянку площею 0,0585 га цільового призначення - для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна площа, 1 
міста Коростеня (кадастровий номер 1810700000:02:002:0270). 

1.1. Встановити розмір орендної плати за використання ТОВ “ДКТ 
БУД” вказаної земельної ділянки: 40144,21 грн. (сорок тисяч сто сорок 
чотири гривні 21 копійки) в рік; 3345,35 грн. (три тисячі триста сорок п’ять  
гривень 35 копійок) в місяць. 

 
2. Передати в короткострокову оренду строком на 5 (п’ять) років  

громадянину Зіневичу Олексію Олексійовичу земельну ділянку площею 
0,0471 га цільового призначення – для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Кірова, 19 міста Коростеня (кадастровий номер 
1810700000:02:002:0004). 

2.1. Встановити розмір орендної плати за використання громадянином 
Зіневичем Олексієм Олексійовичем вказаної земельної ділянки: 37481,77 грн. 
(тридцять сім тисяч чотириста вісімдесят одна гривня 77 копійок) в рік; 
3123,48 грн. (три тисячі сто двадцять три гривні 48 копійок) в місяць. 

 
3. Передати в короткострокову оренду строком на 5 (п’ять) років  

громадянці Білявській Юлії Юріївні земельну ділянку площею 0,0695 га 
цільового призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Кірова, 88 міста Коростеня (кадастровий номер 
1810700000:02:045:0124). 



3.1. Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою 
Білявською Юлією Юріївною вказаної земельної ділянки: 40077,89 грн. 
(сорок тисяч сімдесят сім гривен 89 копійок) в рік; 3339,82 грн. (три тисячі 
триста тридцять дев’ять  гривень 82 копійок) в місяць. 

 
4. Передати в короткострокову оренду строком на 5 (п’ять) років  

фізичним особам-підприємцям Демчуку Артему Володимировичу, Губар 
Ярославі Петрівні, громадянці Яхимович Вірі Володимирівні, земельну 
ділянку площею 0,1511 га цільового призначення - для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Ш.Алейхема, 13-А міста 
Коростеня (кадастровий номер 1810700000:02:001:0467). 

4.1. Встановити розмір орендної плати за використання фізичним 
особам-підприємцям Демчуку Артему Володимировичу, Губар Ярославі 
Петрівні, громадянці Яхимович Вірі Володимирівні вказаної земельної 
ділянки: 68380,55 грн. (шістдесят вісім тисяч триста вісімдесят гривень 55 
копійок) в рік; 5698,38 грн. (п’ять тисяч шістсот дев’яносто вісім гривень 38 
копійок) в місяць. 

 
5. Передати в короткострокову оренду строком на 5 (п’ять) років  БПМП 

“Агро” земельну ділянку площею 0,0715 га цільового призначення - для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Жовтнева, 47 
міста Коростеня (кадастровий номер 1810700000:01:041:0187). 

5.1. Встановити розмір орендної плати за використання БПМП “Агро” 
вказаної земельної ділянки: 10872,00 грн. (десять тисяч вісімсот сімдесят дві 
гривні 00 копійок) в рік; 906,00 грн. (дев’ятсот шість гривень 00 копійок) в 
місяць. 
 

6. Вище вказаним громадянам, фізичним особам-підприємцям та 
юридичним особам в місячний термін укласти договори короткострокової 
оренди вказаних земельних ділянок, 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 та Податкового кодексів 
України.  
 

Міський голова                                                     В.Москаленко 
 

Секретар міської ради                                                                   В.Ходаківський 
Перший заступник міського голови                                             В.Вигівський 
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська                            

       Начальник відділу архітектури,  
       містобудування та земельних ресурсів                                          С.Тумаш 


