
                                                                            
 

РІШЕННЯ 
позачергова сорок четверта сесія VІ скликання 

 
від 16.07.2015 р. №1948 
  

Про внесення змін до окремих пунктів рішень сесії міської ради 
 

Розглянувши заяви громадян, фізичних осіб-підприємців щодо внесення 
змін до рішень, керуючись статтями 12, 39, 40, 93, 124, 125, 116, 118, 125, 126 
Земельного Кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 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», затвердженому рішенням шістнадцятої сесії VІ 
скликання №769 від 21.06.2012 року, Коростенська міська рада 
 
ВИРІШИЛА:   
 

1. Внести зміни до п.3-3.2. рішення тридцять п’ятої сесії Коростенської 
міської ради VI-го скликання № 1606 від 28.08.2014 року “Про поновлення 
договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції:   

“3. В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 07 
жовтня 2013 року земельної ділянки, яка надана рішенням двадцять п’ятої 
сесії VI-го скликання Коростенської міської ради від 28 серпня 2013 року в 
короткострокову оренду громадянці Мішурі Вікторії Олександрівні, цільове 
призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(розміщення торгівельного павільйону) по вулиці Кірова, 78-А міста 
Коростеня.  

3.1. Встановити строк короткострокової оренди громадянці Мішурі 
Вікторії Олександрівні земельної ділянки площею 0,0067 га цільового 
призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
(розміщення торгівельного павільйону): 1(один) рік.  

3.2. Встановити розмір орендної плати за використання громадянкою 
Мішурою Вікторією Олександрівною вказаної земельної ділянки: 3863,62 
грн. (три тисячі вісімсот шістдесят три гривні 62 копійки) в рік; 321,97 грн. 
(триста двадцять одна гривня 97 копійок) в місяць.” 



1.1. Договір оренди землі від 28.08.2014 року визнати таким, що втратив 
чинність. 

1.2. Громадянці Мішурі Вікторії Олександрівні в місячний термін 
укласти та зареєструвати договір короткострокової оренди земельної ділянки. 
 

2. Внести зміни до п.1 рішення одинадцятої сесії  Коростенської міської 
ради XXIV-го скликання від 27.05.2003 року “Про передачу земельних 
ділянок у власність громадянам міста”, в зв’язку з уточненням та викласти 
його в наступній редакції: 

Список 
громадян, яким безкоштовно передаються земельні ділянки в приватну 
власність для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів. 

 
1. Зосименко Марія Федорівна   вул.Кірова, р-н будинку №50   0,0100 га 
 

3. Внести зміни до п.3.1.,3.2.рішення тридцять третьої сесії 
Коростенської міської ради VІ-го скликання №1515 від 05.06.2014 року “Про 
поновлення договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення”, в зв’язку з уточненням та викласти його в наступній редакції: 

“3.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-
підприємцю Москаленку Анатолію Васильовичу земельної ділянки площею 
0,0050 га цільового призначення - для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі: 10(десять) років.  

3.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною 
особою- підприємцем Москаленком Анатолієм Васильовичем вказаної 
земельної ділянки: 2147,98 грн. (дві тисячі сто сорок сім гривень 98 копійок) 
в рік, 179,00 грн. (сто сімдесят дев’ять гривень 00 копійок) в місяць.” 

3.3. Договір оренди землі від 18.05.2015 року визнати таким, що втратив 
чинність. 

3.4. Фізичній особі- підприємцю Москаленку Анатолію Васильовичу в 
місячний термін укласти та зареєструвати договір короткострокової оренди 
земельної ділянки. 
 

 4. Управлінню Держземагентства у Коростенському районі внести 
відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 
 
 
 
 
 
 

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 


