
                                                                            
 

РІШЕННЯ 
двадцять перша сесія VІІ скликання 

 
від 05.04.2018 р. №1046 
  

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 договорів оренди земельних ділянок згідно Додатку. 
 

2. Вище вказаним особам в місячний термін укласти додаткові угоди до 
договорів короткострокової оренди земельних ділянок. 
 

3. Відділу архітектури, містобудування та земельних ресурсів 
виконавчого комітету Коростенської міської ради забезпечити реєстрацію та 
зберігання додаткових угод. 

 

4. 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 
 
 



 
Додаток  

                                                   до рішення 21 сесії Коростенської міської 
                                                      ради VІІ скликання  від 05.04.2018 р. №1046 

 
 

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 районі 
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». 
 1.5. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
 



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 
№1353/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:018:0069 – 1 271 171,00 гривень (один мільйон двісті сімдесят 
одна тисяча сто сімдесят одна грн.00 коп.)». 

2.3. 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: 
- 76 270,26 грн.(сімдесят шість тисяч двісті сімдесят грн. 26 коп.) в рік; 
- 6 355,86 грн.(шість тисяч триста п’ятдесят п’ять грн. 86 коп.) в місяць». 
 2.4. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

3. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 27.03.2015 
року,  площею 0,1536 га (кадастровий номер 1810700000:01:016:0203), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Хлань Віталієм Андрійовичем для будівництва та обслуговування 
об'єктів рекреаційного призначення по вулиці Шатрищанській, 19-В міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

3.1. 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 
№1418/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:016:0203 – 137 992,95 гривень (сто тридцять сім тисяч дев’ятсот 
дев’яносто дві грн. 95 коп.)». 

3.2. 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: 
- 8  279,58 грн. (вісім тисяч двісті сімдесят дев'ять грн. 58 коп.) в рік; 
- 689,96 грн.(шістсот вісімдесят дев'ять грн. 96 коп.) в місяць». 
 3.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 



«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

4. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2017 
року, площею 0,0069 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0918), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Іскяндаровим 
Вілаятом Абдулалі-огли для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Грушевського, 30-Г міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

4.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1445/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0918 – 80 108,10 гривень (вісімдесят тисяч сто вісім грн. 10 
коп.)». 

4.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 4 806,49 грн.(чотири тисячі вісімсот шість грн. 49 коп.) в рік; 
- 400,54 грн.(чотириста грн. 54 коп.) в місяць». 
 4.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

5. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 11.04.2014 
року, площею 0,3709 га (кадастровий номер 1810700000:02:045:0104), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Вікна-Іскорость» для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості   по вулиці Шевченка (Кірова), 88-А 
міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

5.1. 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 
№1481/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:045:0104 – 452 988,80 гривень (чотириста п’ятдесят дві тисячі 
дев’ятсот вісімдесят вісім гривен 80 копійок)». 

5.2. 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: 
- 13 589,66 грн.(тринадцять тисяч п’ятсот вісімдесят дев'ять грн. 66 коп.) в рік; 



- 1 132,47 грн.(одна тисяча сто тридцять дві грн. 47 коп.) в місяць». 
 5.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

6. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 09.11.2015 
року,  площею 0,6465 га (кадастровий номер 1810700000:01:011:0040), 
укладеного між Коростенською міською радою та Підприємством 
облспоживспілки Коростенського виробничо-торгівельно-заготівельного 
підприємства для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості  по вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 72-А міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

6.1. Пункт 3 замінити та викласти в наступній редакції: 
«3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1477/0/274-18 від 06 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
 1810700000:01:011:0040 – 1 479 379,75 гривень (один мільйон чотириста 
сімдесят дев'ять тисяч триста сімдесят дев'ять грн. 75 коп.)». 

6.2. Пункт 7 замінити та викласти в наступній редакції:  
«7. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 3% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 44 381,39 грн.(сорок чотири тисячі триста вісімдесят одна грн. 39 коп.) в рік; 
- 3 698,45 грн.(три тисячі шістсот дев’яносто вісім грн. 45 коп.) в місяць». 
 6.3. Пункт 11 замінити та викласти в наступній редакції: 
«11. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
7. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 19.01.2016 

року, площею 0,0469 га (кадастровий номер 1810700000:01:012:0046), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Пісковою Оленою Миколаївною для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості     по вулиці Промисловій 
(Червоноармійська), 2 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

7.1. 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 
№1358/0/274-1803 від 03 березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 



1810700000:01:012:0046 – 163 873,70 гривень (сто шістдесят три тисячі вісімсот 
сімдесят три гривні 70 копійок)». 

7.2. 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: 
- 4 916,21 грн.( чотири тисячі дев’ятсот шістнадцять грн. 21 коп.) в рік; 
- 409,68 грн.(чотириста дев'ять грн. 68 коп.) в місяць». 
 7.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
8. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 30.03.2016 

року,  площею 0,0206 га (кадастровий номер 1810700000:02:030:0039), 
укладеного між Коростенською міською радою та Поліським сільським 
споживчим товаристом для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Каштанова, 8 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

8.1. 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 
№1417/0/274-1803 від 05 березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
1810700000:02:030:0039 – 101 023,70 гривень (сто одна тисяча двадцять три 
грн. 70 коп.)». 

8.2. 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: 
- 6 061,42 грн.(шість тисяч шістдесят одна грн. 42 коп.) в рік; 
- 505,12 грн.(п’ятсот п’ять грн. 12 коп.) в місяць». 
 8.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

9. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.06.2016 
року,  площею 0,0070 га (кадастровий номер 1810700000:01:018:0044), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Лебедєвою Ларисою Єгорівною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці В.Сосновського, 41-В міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

9.1. 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 
№1412/0/274-1803 від 05 березня 2018 року виданого відділом у 



Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
1810700000:01:018:0044 – 44 291,65 гривень (сорок чотири тисячі двісті 
дев’яносто одна грн. 65 коп.)». 

9.2. 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: 
- 2 657,50 грн.(дві тисячі шістсот п’ятдесят сім грн. 50 коп.) в рік; 
- 221,46 грн.(двісті двадцять одна грн. 46 коп.) в місяць». 
 9.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

10. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.03.2015 
року,  площею 0,1200 га (кадастровий номер 1810700000:01:004:0102), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Харитичем Романом Григоровичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці 1 Травня, 4-А міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

10.1. 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 №18-
1366/0/274-1803 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:004:0102 – 867 257,66 гривень (вісімсот шістдесят сім тисяч 
двісті п’ятдесят сім грн. 66 коп.)». 

10.2. 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: 
- 52 035,46 грн. (п’ятдесят дві тисячі тридцять п’ять грн. 46 коп.) в рік; 
- 4 336,29 грн. (чотири тисячі триста тридцять шість грн. 29 коп.) в місяць». 
 10.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

11. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 16.05.2016 
року,  площею 1,6158 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0500), 
укладеного між Коростенською міською радою та Підприємством 
облспоживспілки «Коростенський кооперативний ринок» для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна площа, 5 міста Коростеня, 
у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

11.1. 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 



№1367/0/274-1803 від 03 березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
 1810700000:02:002:0500 – 14 726 000,00 гривень (чотирнадцять мільйонів 
сімсот двадцять шість тисяч грн. 00 копійок)». 

11.2. 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: 
- 883 560,00 грн. (вісімсот вісімдесят три тисячі п’ятсот шістдесят грн. 00 коп.) 
в рік; 
- 73 630,00 грн. (сімдесят три тисячі шістсот тридцять грн. 00 коп.) в місяць». 
 11.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
12. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 15.03.2016 

року,  площею 0,0030 га (кадастровий номер 1810700000:02:003:0640), 
укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством «Енергопостачальна компанія «Житомиробленерго» для 
розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
об'єктів передачі електричної та теплової енергії  по вулиці Гоголя міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

12.1. 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 
№1373/0/274-1803 від 03 березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
1810700000:02:003:0640 – 5 426,50 гривень (п’ять тисяч чотириста двадцять 
шість грн. 50 коп.)». 

12.2. 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: 
- 162,80 грн.(сто шістдесят дві грн. 80 коп.) в рік; 
- 13,57 грн.(тринадцять грн. 57 коп.) в місяць». 
 12.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
13. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.11.2014 

року, площею 0,0060 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0167), 
укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством «Коростенський хлібозавод» для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Шевченка (Кірова), 91-Д міста Коростеня, у зв'язку 
зі змінами умов договору, а саме:  



13.1. 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 
№1394/0/274-18 від 08 лютого  2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0167 – 54 682,51 гривень (п’ятдесят чотири тисячі шістсот 
вісімдесят дві грн. 51 коп.)». 

13.2. 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: 
- 3 280,95 грн. (три тисячі двісті вісімдесят грн. 59 коп.) в рік; 
- 273,41 грн. (двісті сімдесят три грн. 41 коп.) в місяць». 
 12.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

14. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 19.01.2016 
року,  площею 0,0134 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0061), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Пісковою Оленою Миколаївною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна площа, 9-А міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

14.1. 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 
№1356/0/274-1803 від 03 березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
1810700000:02:002:0061 – 122 124,30 гривень (сто двадцять дві тисячі сто 
двадцять чотири грн. 30 коп.)». 

14.2. 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: 
- 7 327,46 грн.(сім тисяч триста двадцять сім грн. 46 коп.) в рік; 
- 610,62 грн.(шістсот десять грн. 62 коп.) в місяць». 
 14.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
15. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 26.05.2016 

року,  площею 0,0148 га (кадастровий номер 1810700000:02:009:0058), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Артемчуком Сергієм Васильовичем для будівництва та 



обслуговування будівель торгівлі по вулиці Шевченка (Кірова), 98-Б міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

15.1. 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 
№1369/0/274-1803 від 24 січня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:009:0058 – 93 645,25 гривень (дев’яносто три тисячі шістсот 
сорок п’ять грн. 25 коп.)». 

15.2. 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: 
- 5 618,72 грн.(п’ять тисяч шістсот вісімнадцять грн. 72 коп.) в рік; 
- 468,23 грн.(чотириста шістдесят вісім грн. 23 коп.) в місяць». 
 15.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

16. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 10.01.2018 
року,  площею 0,0219 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0563), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним підприємством 
«Коростенське кафе «Полісянка» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Базарна площа, 3 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

16.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1357/0/274-1803 від 03 березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
1810700000:02:002:0563 – 191 059,00 гривень (сто дев’яносто одна тисяча 
п’ятдесят дев'ять  грн. 00 коп.)». 

16.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 11 463,54 грн.(одинадцять тисяч чотириста шістдесят три грн. 54 коп.) в рік; 
- 955,30 грн.(дев’ятсот п’ятдесят п’ять грн. 30 коп.) в місяць». 
 16.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

17. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.11.2014 
№9,  укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством “Укрвторчормет” для розміщення та експлуатації основних, 



підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  по вулиці Т.Кралі, 108-А міста 
Коростеня, у зв’язку зі змінами умов договору, а саме: 

17.1.Пункт 4 замінити п.4.1. та п.4.2. та викласти в наступній редакції:  
«4.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1432/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 1810700000:02:030:0678 – 3 612 301,80 (три мільйони шістсот 
дванадцять тисяч триста одна грн. 80 коп.).  
4.2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1433/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 1810700000:02:030:0679 – 185 942,30(сто вісімдесят п’ять тисяч 
дев’ятсот сорок дві грн. 30 коп.)». 

17.2.Пункт 8 замінити п.8.1. та п.8.2. та викласти в наступній редакції:  
 «8.1.Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 3% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
1810700000:02:030:0678:  
     - 108 369,05(сто вісім тисяч триста шістдесят дев'ять грн. 05 коп.) в рік;     
     - 9 030,75(дев'ять тисяч тридцять грн. 75 коп.) в місяць». 
   8.2.Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
1810700000:02:030:0679:   
     - 22 313,08(двадцять дві тисячі триста тринадцять грн. 08 коп.) в рік;     
     - 1 859,42(одна тисяча вісімсот п’ятдесят дев'ять грн. 42 коп.)в місяць». 
 17.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

18. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.06.2013 
року,  площею 0,1612 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0110), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «АТБ-Інвест» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Героїв Чорнобиля (Красіна), 2 міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

18.1. 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 
№1364/0/274-1803 від 03 березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
1810700000:02:001:0110 – 1 871 511,85 гривень (один мільйон вісімсот сімдесят 
одна тисяча п’ятсот одинадцять грн. 85 коп.)». 



18.2. 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: 
- 112 290,71 грн.(сто дванадцять тисяч двісті дев’яносто грн. 71 коп.) в рік; 
- 9 357,56 грн.(дев'ять тисяч триста п’ятдесят сім грн. 56 коп.) в місяць». 
 18.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

19. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.07.2015 
року,  площею 0,0197 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0163), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Васильчуком Миколою Миколайовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, в районі 
будинку№24 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

19.1. 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 № 
1493/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0163 – 228 714,50 гривень (двісті двадцять вісім тисяч 
сімсот чотирнадцять грн. 50 коп.)». 

19.2. 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: 
- 13 722,87 грн.(тринадцять тисяч сімсот двадцять дві грн. 87 коп.) в рік; 
- 1 143,57 грн.(одна тисяча сто сорок три грн. 57 коп.) в місяць». 
 19.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

20. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.07.2015 
року,  площею 0,0112 га (кадастровий номер 1810700000:02:007:0066), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Лісовцем Олександром Миколайовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Черемушки (К.Маркса), в районі 
будинку№118-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

20.1. 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 
№1501/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 



1810700000:02:007:0066 – 78 018,36 гривень (сімдесят вісім тисяч вісімнадцять 
грн. 36 коп.)». 

20.2. 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: 
- 4 681,10 грн.(чотири тисячі шістсот вісімдесят одна грн. 10 коп.) в рік; 
- 390,09 грн.(триста дев’яносто грн. 09 коп.) в місяць». 
 20.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

21. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.11.2015 
року,  площею 0,0174 га (кадастровий номер 1810700000:02:024:0337), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Васильчуком Миколою Миколайовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Пролетарська, 37-А міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

21.1. 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 № 
1508/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:024:0337 – 75 291,80 гривень (сімдесят п’ять тисяч двісті 
дев’яносто одна грн. 80 коп.)». 

21.2. 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: 
- 4 517,51 грн.(чотири тисячі п’ятсот сімнадцять грн. 51 коп.) в рік; 
- 376,46 грн.(триста сімдесят шість грн. 46 коп.) в місяць». 
 21.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

22. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.06.2016 
року,  площею 0,0009 га (кадастровий номер 1810700000:01:004:0210), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Ткачовою 
Ніною Павлівною для будівництва індивідуальних гаражів по вул. 1 Травня, в 
районі будинку №35 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

22.1. 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 № 
1407/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 



районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:004:0210 – 2 354,30 гривень (дві тисячі триста п’ятдесят чотири 
грн. 30 коп.)». 

22.2. 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: 
- 70,63 грн.(сімдесят грн. 63 коп.) в рік; 
- 5,89 грн.(п’ять грн. 89 коп.) в місяць». 
 22.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
23. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 10.04.2015 

року,  площею 0,6816 га (кадастровий номер 1810700000:02:045:0037), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Елізіум пласт» для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  по вул. Шевченка (Кірова), 88 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

23.1. 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 
№1424/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:045:0037 – 836 658,30 гривень (вісімсот тридцять шість тисяч 
шістсот п’ятдесят вісім грн. 30 коп.)». 

23.2. 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: 
- 25 099,75 грн.(двадцять п’ять тисяч дев’яносто дев'ять грн. 75 коп.) в рік; 
- 2 091,65 грн.(дві тисячі дев’яносто одна грн. 65 коп.) в місяць». 
 23.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

24. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014 
року,  площею 0,5698 га (кадастровий номер 1810700000:01:041:0019), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним підприємством 
«Хантер М» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 
будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості  по вулиці Толстого, 3-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

24.1. 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 
№1426/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:041:0019 – 843 527,40 гривень (вісімсот сорок три тисячі п’ятсот 
двадцять сім грн. 40 коп.)». 

24.2. 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: 
- 25 305,82 грн.(двадцять п’ять тисяч триста п’ять грн. 82 коп.) в рік; 
- 2 108,82 грн.(дві тисячі сто вісім грн. 82 коп.) в місяць». 
 24.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
25. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.05.2015 

року,  площею 0,0156 га (кадастровий номер 1810700000:02:003:0237), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Вороніною 
Світланою Юріївною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по 
вул. Мельника, в районі будинку №14-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

25.1. 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 
№1435/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:003:0237 – 100 933,00 гривень (сто тисяч дев’ятсот тридцять три 
гривні 00 копійок)». 

25.2. 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: 
- 6 056,00 грн.(шість тисяч п’ятдесят шість грн.00 коп.) в рік; 
- 504,67 грн.(п’ятсот чотири грн. 67 коп.) в місяць». 
 25.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
26. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.05.2015 

року,  площею 0,0238 га (кадастровий номер 1810700000:02:009:0023), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Вороніною 
Світланою Юріївною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по 
вулиці Шевченка (Кірова), 82-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  



26.1. 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 
№1436/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:009:0023 – 124 151,90 гривень (сто двадцять чотири тисячі сто 
п’ятдесят одна гривня 90 копійок)». 

26.2. 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: 
- 7 449,11 грн.(сім тисяч чотириста сорок дев'ять грн. 11 коп.) в рік; 
- 620,76 грн.(шістсот двадцять грн. 76 коп.) в місяць». 
 26.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
27. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 

року,  площею 0,0018 га (кадастровий номер 1810700000:01:004:0010), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Полоховим 
Олександром Миколайовичем для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  по вулиці В.Сосновського, 40-Б міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

27.1. 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 
№1355/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:004:0010 – 16 404,75 гривень (шістнадцять тисяч чотириста 
чотири гривні 75 копійок)». 

27.2. 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: 
- 984,29 грн.(дев’ятсот вісімдесят чотири грн. 29 коп.) в рік; 
- 82,02 грн.(вісімдесят дві грн. 02 коп.) в місяць». 
 27.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
28. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.02.2016 

року, площею 0,0090 га (кадастровий номер 1810700000:01:004:0115), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Полоховим 
Олександром Миколайовичем для будівництва та обслуговування будівель 



торгівлі  по вулиці  В.Сосновського, 52-Г міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

28.1. 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 
№1354/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:004:0115 – 82 023,77 гривень (вісімдесят дві тисячі двадцять три 
гривні 77 копійок)». 

28.2. 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: 
- 4 921,43 грн.(чотири тисячі дев’ятсот двадцять одна грн. 43 коп.) в рік; 
- 410,12 грн.(чотириста десять грн. 12 коп.) в місяць». 
 28.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 

 
29. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 09.06.2015 

року, площею 0,0019 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0251), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Шехтман 
Зінаїдою Олександрівною для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 
Грушевського, в районі будинку №38 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

29.1. 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 
№1438/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0251 – 7 678,50 гривень (сім тисяч шістсот сімдесят вісім  
гривень 50 копійок)». 

29.2. 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: 
- 230,36 грн.(двісті тридцять грн. 36 коп.) в рік; 
- 19,20 грн.(дев’ятнадцять грн. 20 коп.) в місяць». 
 29.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

30. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 12.12.2017 
року, площею 0,0393 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0521), 
укладеного між Коростенською міською радою та Малим приватним 



підприємством «Мета» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Героїв Чорнобиля (Красіна), 29-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

30.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1447/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0521 – 358 170,45 гривень (триста п’ятдесят вісім тисяч сто 
сімдесят гривень 45 копійок)». 

30.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 21 490,23 грн.(двадцять одна тисяча чотириста дев’яносто грн. 23 коп.) в рік; 
- 1 790,85 грн.(одна тисяча сімсот дев’яносто грн. 85 коп.) в місяць». 
 30.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

31. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.12.2016 
року, площею 0,0077 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0351), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою- 
підприємцем Волинець Юзефою В’ячеславівною, фізичною особою- 
підприємцем Рибчак Яніною Анатоліївною для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Базарна площа, 3 міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

31.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1494/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0351 – 70 175,90 гривень (сімдесят тисяч сто сімдесят п’ять 
гривень 90 коп.)». 

31.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 4 210,55 грн.(чотири тисячі двісті десять грн. 55 коп.) в рік; 
- 350,88 грн.(триста п’ятдесят грн. 88 коп.) в місяць». 
 31.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 



32. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 10.11.2014 
року, площею 0,0473 га (кадастровий номер 1810700000:02:024:0284), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Кобилінським Володимиром Васильовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Богдана Хмельницького, в районі 
будинку №5 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

32.1. 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 
№1450/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:024:0284 – 224 165,20 гривень (двісті двадцять чотири тисячі сто 
шістдесят п’ять гривень 20 копійок)». 

32.2. 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: 
- 13 449,91 грн.(тринадцять тисяч чотириста сорок дев’ять грн. 91 коп.) в рік; 
- 1 120,83 грн.(одна тисяча сто двадцять грн. 83 коп.) в місяць». 
 32.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

33. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.11.2014 
року, площею 0,0185 га (кадастровий номер 1810700000:01:005:0149), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Мішурою Олександром Валентиновичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці В.Сосновського, 38-Р міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

33.1. 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 
№1488/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:005:0149 – 140 682,65 гривень (сто сорок тисяч шістсот 
вісімдесят дві гривні 65 копійок)». 

33.2. 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: 
- 8 440,96 грн.(вісім тисяч чотириста сорок грн. 96 коп.) в рік; 
- 703,41 грн.(сімсот три грн. 41 коп.) в місяць». 
 33.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 



34. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 07.07.2015 
року, площею 0,0039 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0446), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Гераймовичем Сергієм Володимировичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Шевченка (Кірова), в районі 
будинку №8 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

34.1. 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 
№1485/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0446 – 45 278,50 гривень (сорок п’ять тисяч двісті сімдесят 
вісім гривень 50 копійок)». 

34.2. 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: 
- 2 716,71 грн.(дві тисячі сімсот шістнадцять грн. 71 коп.) в рік; 
- 226,39 грн.(двісті двадцять шість грн. 39 коп.) в місяць». 
 34.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

35. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 16.05.2016 
року, площею 0,0654 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0157), 
укладеного між Коростенською міською радою та Алєксєєнко Віктором 
Федоровичем для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Базарна площа, 13 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

35.1. 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 
№1368/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0157 – 596 039,37 гривень (п’ятсот дев’яносто шість тисяч 
тридцять дев’ять гривень 37 копійок)». 

35.2. 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: 
- 35 762,36 грн.(тридцять п’ять тисяч сімсот шістдесят дві грн. 36 коп.) в рік; 
- 2 980,20 грн.(дві тисячі дев’ятсот вісімдесят грн. 20 коп.) в місяць». 
 35.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 



36. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 12.05.2016 
року, площею 0,1439 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0633), 
укладеного між Коростенською міською радою та Тищенко Юлією 
Миколаївною для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку по вулиці Музейна (Крупської), 4 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

36.1. 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 
№1359/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0633 – 668 264,40 гривень (шістсот шістдесят вісім тисяч 
двісті шістдесят чотири гривні 40 копійок)». 

36.2. 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: 
- 40 095,86 грн.(сорок тисяч дев’яносто п’ять грн. 86 коп.) в рік; 
- 3 341,32 грн.(три тисячі триста сорок одна грн. 32 коп.) в місяць». 
 36.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

37. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.09.2016 
року, площею 0,0500 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0224), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Істрейт» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Шевченка (Кірова), 38-А міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

37.1. 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 
№1363/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0224 – 455 687,60 гривень (чотириста п’ятдесят п’ять тисяч 
шістсот вісімдесят сім гривень 60 копійок)». 

37.2. 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: 
- 27 341,26 грн.(двадцять сім тисяч триста сорок одна грн. 26 коп.) в рік; 
- 2 278,44 грн.(дві тисячі двісті сімдесят вісім грн. 44 коп.) в місяць». 
 37.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 



38. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.07.2016 
року, площею 0,0694 га (кадастровий номер 1810700000:02:023:0010), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Вигівським 
Олегом Миколайовичем для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вулиці Маяковського, 109  міста Коростеня, у зв'язку 
зі змінами умов договору, а саме:  

38.1. 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 
№1401/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:023:0010 – 112 629,30 гривень (сто дванадцять тисяч шістсот 
двадцять дев’ять гривень 30 копійок)». 

38.2. 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: 
- 6 757,76 грн.(шість тисяч сімсот п’ятдесят сім  грн. 76 коп.) в рік; 
- 563,15 грн.(п’ятсот шістдесят три грн. 15 коп.) в місяць». 
 38.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

39. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.07.2016 
року, площею 0,1642 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0302), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ФАКТОР ЕНЕРГОГРУП» для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Героїв Чорнобиля (Красіна), 9 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

39.1. 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 
№1406/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0302 – 1 906 341,47 гривень (один мільйон дев’ятсот шість 
тисяч триста сорок одна  гривня 47 копійок)». 

39.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 228 760,98 грн.(двісті двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят грн. 98 коп.) в рік; 
- 19 063, 41 грн.(дев’ятнадцять тисяч шістдесят три грн. 41 коп.) в місяць». 
 39.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 



40. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 06.07.2015 
року, площею 0,3605 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0473), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Фактор-Активінвест» для розміщення та експлуатації 
будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по 
вулиці Базарна площа, 2-А  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

40.1. 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 
№1499/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0473 – 1 314 203,00 гривень (один мільйон триста 
чотирнадцять тисяч двісті три  гривні 00 копійок)». 

40.2. 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: 
- 39 426,09 грн.(тридцять дев’ять тисяч чотириста двадцять шість грн. 09 коп.) в 
рік; 
- 3 285,51 грн.(три тисячі двісті вісімдесят п’ять грн. 51 коп.) в місяць». 
 40.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

41. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.05.2013 
року, площею 0,0043 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0680), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Грищенко 
Ганною Антонівною для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 
Шолом-Алейхема, в районі будинку №3 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

41.1. 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 
№1404/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0680 – 27 948,80 гривень (двадцять сім тисяч дев’ятсот 
сорок вісім грн. 80 коп.)». 

41.2. 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: 
- 838,46 грн. (вісімсот тридцять вісім грн. 46 коп.) в рік; 
- 69,87 грн. (шістдесят дев'ять грн. 87 коп.) в місяць». 
 41.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 



«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

42. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.03.2016 
року, площею 0,0023 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0274), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Шум Наталією 
Михайлівною для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Героїв 
Небесної Сотні (Табукашвілі), в районі будинку №3  міста Коростеня, у зв'язку 
зі змінами умов договору, а саме:  

42.1. 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 
№1419/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0274 – 8 805,80 гривень (вісім тисяч вісімсот п’ять гривень 
80 копійок)». 

42.2. 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: 
- 264,17 грн.(двісті шістдесят чотири грн. 17 коп.) в рік; 
- 22,01 грн.(двадцять дві грн. 01 коп.) в місяць». 
 42.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

43. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 27.02.2015 
року, площею 0,0095 га (кадастровий номер 1810700000:02:003:0603), 
укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством «Коростенський хлібозавод» для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Шолом-Алейхема, 67-Б міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

43.1. 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 №18-
1429/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:003:0603 – 72 242,45 гривень (сімдесят дві тисячі двісті сорок 
дві гривні  45 копійок)». 

43.2. 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: 
- 4 334,55 грн.(чотири тисячі триста тридцять чотири грн. 55 коп.) в рік; 
- 361,21 грн.(триста шістдесят одна грн. 21 коп.) в місяць». 



 43.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

44. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 09.12.2016 
року, площею 0,0382 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0891), 
укладеного між Коростенською міською радою та Малим приватним 
підприємством «Мета» для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вулиці Шевченка (Кірова), 8/15 міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

44.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1480/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0891 – 124 179,20 гривень (сто двадцять чотири тисячі сто 
сімдесят дев’ять гривень 20 копійок)». 

44.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 7 450,75 грн.(сім тисяч чотириста п’ятдесят грн. 75 коп.) в рік; 
- 620,90 грн.(шістсот двадцять грн. 90 коп.) в місяць». 
 44.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

45. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.06.2017 
року, площею 0,0356 га (кадастровий номер 1810700000:01:019:0151), 
укладеного між Коростенською міською радою та Колективним приватним 
магазином №2 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Південна, 75-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

45.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1511/0/274-17 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:019:0151 – 216 988,50 гривень (двісті шістнадцять тисяч 
дев’ятсот вісімдесят вісім  гривень 50 копійок)». 

45.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 13 019,31 грн.(тринадцять тисяч дев’ятнадцять грн. 31 коп.) в рік; 
- 1 084,94 грн.(одна тисяча вісімдесят чотири грн. 94 коп.) в місяць». 



 45.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

46. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.07.2016 
року, площею 0,5745 га (кадастровий номер 1810700000:01:015:0005), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним акціонерним 
товариством «Коростенський завод МДФ» для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  по вулиці Шатрищанська, 94 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

46.1. 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 
№1467/0/274-18 від 06 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:015:0005 – 1 225 383,00 гривень (один мільйон двісті двадцять 
п’ять тисяч триста вісімдесят три грн. 00 коп.)». 

46.2. 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: 
- 36 761,49 грн.(тридцять шість тисяч сімсот шістдесят одна грн. 49 коп.) в рік; 
- 3 063,46 грн.(три тисячі шістдесят три грн. 46 коп.) в місяць». 
 46.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

47. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 18.09.2015 
року, площею 4,7966 га (кадастровий номер 1810700000:01:012:0010), 
укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством  «Коростенський м’ясокомбинат» для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Сергія Кемського 
(Жовтнева), 54-Б міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

47.1. 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 
№1475/0/274-18 від 06 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:012:0010 – 13 845 123,80 гривень (тринадцять мільйонів вісімсот 
сорок п’ять тисяч сто двадцять три грн. 80 коп.)». 

47.2. 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: 
- 415 353,71 грн. (чотириста п’ятнадцять тисяч триста п’ятдесят три грн. 71 
коп.) в рік; 
- 34 612,81 грн. (тридцять чотири тисячі шістсот дванадцять грн. 81 коп.) в 
місяць». 
 47.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

48. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2016 
року, площею 0,8067 га (кадастровий номер 1810700000:01:013:0082), 
укладеного між Коростенською міською радою та Підприємством 
облспоживспілки Коростенським виробничо-торгівельно-заготівельним 
підприємством для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 10 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

48.1. 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 
№1393/0/274-18 від 05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:013:0082 – 2 337 675,20 гривень (два мільйона триста тридцять 
сім тисяч шістсот сімдесят п’ять грн. 20 коп.)». 

48.2. 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: 
- 70 130,26 грн. (сімдесят тисяч сто тридцять грн. 26 коп.) в рік; 
- 5 844,19 грн. (п’ять тисяч вісімсот сорок чотири грн. 19 коп.) в місяць». 
 48.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

49. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2016 
року, площею 0,0723 га (кадастровий номер 1810700000:01:005:0165), 
укладеного між Коростенською міською радою та Виробничою приватною 
фірмою «Житомирліфт-1» для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вулиці В.Сосновського, 38-Г міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

49.1. 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 
№1365/0/274-18 від 03  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 



районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:005:0165 – 153 944,85 гривень (сто п’ятдесят три тисячі 
дев’ятсот сорок чотири грн. 85 коп.)». 

49.2. 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: 
- 9 236,69 грн. (дев’ять тисяч двісті тридцять шість грн. 69 коп.) в рік; 
- 769,72 грн. (сімсот шістдесят дев’ять грн. 72 коп.) в місяць». 
 49.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

50. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.05.2013 
року, площею 0,0141 га (кадастровий номер 1810700000:02:045:0130), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Смак»  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 14-А міста Коростеня, у зв'язку 
зі змінами умов договору, а саме:  

50.1. 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 
№1411/0/274-18 від 05 березня  2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:045:0130 – 39 862,64 гривень (тридцять дев’ять тисяч вісімсот 
шістдесят дві грн. 64 коп.)». 

50.2. 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: 
- 2 391,76 грн. (дві тисячі триста дев’яносто одна грн. 76 коп.) в рік; 
- 199,31 грн. (сто дев’яносто дев’ять грн. 31 коп.) в місяць». 
 50.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

51. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.05.2013 
року, площею 0,0355 га (кадастровий номер 1810700000:02:045:0129), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Смак»  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 14 міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

51.1. 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 



№1410/0/274-18 від 05 березня  2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:045:0129 – 100 363,38 гривень (сто тисяч триста шістдесят три 
грн. 38 коп.)». 

51.2. 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: 
- 6 021,80 грн. (шість тисяч двадцять одна грн. 80 коп.) в рік; 
- 501,82 грн. (п’ятсот одна грн. 82 коп.) в місяць». 
 51.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

52. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 12.07.2013 
року, площею 0,0151 га (кадастровий номер 1810700000:02:045:0136), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Смак»  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 
по вулиці Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 14-Б міста Коростеня, у зв'язку 
зі змінами умов договору, а саме:  

52.1. 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 
№1409/0/274-18 від 05 березня  2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:045:0136 – 42 689,78 гривень (сорок дві тисячі шістсот 
вісімдесят дев’ять грн. 78 коп.)». 

52.2. 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: 
- 2 561,39 грн. (дві тисячі п’ятсот шістдесят одна грн. 39 коп.) в рік; 
- 213,45 грн. (двісті тринадцять грн. 45 коп.) в місяць». 
 52.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

53. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.11.2014 
року, площею 0,0060 га (кадастровий номер 1810700000:02:009:0011), 
укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством «Коростенський хлібозавод» для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Маяковського, в районі будинку №105 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

53.1. 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 №18-
1395/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:009:0011 – 34 776,45 гривень (тридцять чотири тисячі сімсот 
сімдесят шість грн. 45 коп.)». 

53.2. 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: 
- 2 086,59 грн. (дві тисячі вісімдесят шість грн. 59 коп.) в рік; 
- 173,88 грн. (сто сімдесят три грн. 88 коп.) в місяць». 
 53.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

54. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 09.09.2016 
року,  площею 0,0024 га (кадастровий номер 1810700000:01:001:0400), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Яблонським 
Степаном Семеновичем для будівництва індивідуальних гаражів  по вулиці 
Грушевського, в районі будинку №39 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

54.1. 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 
№1392/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:001:0400 – 7 997,50 гривень (сім тисяч дев’ятсот дев’яносто сім 
грн. 50 коп.)». 

54.2. 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: 
- 239,93 грн.(двісті тридцять дев'ять грн. 93 коп.) в рік; 
- 19,99 грн.(дев’ятнадцять грн. 99 коп.) в місяць». 
 54.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

55. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.05.2013 
року,  площею 0,1166 га (кадастровий номер 1810700000:01:012:0085), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним підприємством 
«КДСВ» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Сергія 
Кемського (Жовтнева), 26  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, 
а саме:  



55.1. 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 
№1360/0/274-1803 від 03 березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
1810700000:01:012:0085 – 706 234,35 гривень (сімсот шість тисяч двісті 
тридцять чотири грн. 35 коп.)». 

55.2. 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: 
- 42 374,06 грн.(сорок дві тисячі триста сімдесят чотири грн. 06 коп.) в рік; 
- 3 531,17 грн.(три тисячі п’ятсот тридцять одна грн. 17 коп.) в місяць». 
 55.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

56. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 19.01.2016 
року,  площею 0,0165 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0490), 
укладеного між Коростенською міською радою та Ревенком Павлом 
Михайловичем для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вулиці 
Базарна площа, 13  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

56.1. 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 
№1371/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0490 – 150 376,90 гривень (сто п’ятдесят тисяч триста 
сімдесят шість гривен 90 копійок)». 

56.2. 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: 
- 9 022,61 грн.(дев'ять тисяч двадцять дві грн. 61 коп.) в рік; 
- 751,88 грн.(сімсот п’ятдесят одна грн. 88 коп.) в місяць». 
 56.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

57. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.11.2015 
року,  площею 0,0050 га (кадастровий номер 1810700000:01:006:0180), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Гарбарчуком Миколою Володимировичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вулиці 1 Травня, 70-А  міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  



57.1. 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 
№1375/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:006:0180 – 38 022,30 гривень (тридцять вісім тисяч двадцять дві 
грн. 30 коп.)». 

57.2. 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: 
- 2 281,34 грн.(дві тисячі двісті вісімдесят одна грн. 34 коп.) в рік; 
- 190,11 грн.(сто дев’яносто грн. 11 коп.) в місяць». 
 57.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

58. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2016 
року,  площею 0,0030 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0348), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Грищенко 
Лідією Сергіївною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по 
вулиці Базарна площа, 3  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

58.1. 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 
№1398/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0348 – 27 341,25 гривень (двадцять сім тисяч триста сорок 
одна грн. 25 коп.)». 

58.2. 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: 
- 1 640,48 грн. (одна тисяча шістсот сорок грн. 48 коп.) в рік; 
- 136,71 грн. (сто тридцять шість грн. 71 коп.) в місяць». 
 58.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

59. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2016 
року,  площею 0,5524 га (кадастровий номер 1810700000:01:041:0195), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Фактор-Активінвест» для будівництва та обслуговування 



будівель торгівлі  по вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 162  міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

59.1. 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 
№1399/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:041:0195 – 1 859 855,50 гривень (один мільйон вісімсот 
п’ятдесят дев'ять  тисяч вісімсот п’ятдесят п’ять грн. 50 коп.)». 

59.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 223 182,66 грн. (двісті двадцять три тисячі сто вісімдесят дві грн. 66 коп.) в 
рік; 
- 18 598,56 грн. (вісімнадцять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім грн. 56 коп.) в 
місяць». 
 59.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

60. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.05.2013 
року,  площею 0,1038 га (кадастровий номер 1810700000:01:012:0084), 
укладеного між Коростенською міською радою та Малим приватним 
підприємством «Вулкан» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  
по вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 26  міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

60.1. 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 
№1400/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:012:0084 – 656 782,20 гривень (шістсот п’ятдесят шість тисяч 
сімсот вісімдесят дві грн. 20 коп.)». 

60.2. 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: 
- 39 406,93 грн.(тридцять дев'ять тисяч чотириста шість грн. 93 коп.) в рік; 
- 3 283,91 грн.(три тисячі двісті вісімдесят три грн. 91 коп.) в місяць». 
 60.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 



61. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.09.2016 
року,  площею 0,0444 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0522), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Істрейт» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  по вулиці Шевченка (Кірова), 38-А  міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

61.1. 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 
№1362/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0522 – 404 650,58 гривень (чотириста чотири тисячі шістсот 
п’ятдесят  грн. 58 коп.)». 

61.2. 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: 
- 24 279,03 грн. (двадцять чотири тисячі двісті сімдесят дев’ять грн. 03 коп.) в 
рік; 
- 2 023,25 грн.(дві тисячі двадцять три грн. 25 коп.) в місяць». 
 61.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

62. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 06.01.2016 
року,  площею 0,0067 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0289), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Копач Валентиною Євгенівною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Шевченка (Кірова), 78-А  міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

62.1. 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 
№1370/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0289 – 40 128,15 гривень (сорок тисяч сто двадцять вісім 
грн. 15 коп.)». 

62.2. 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: 
- 2 407,69 грн. (дві тисячі чотириста сім грн. 69 коп.) в рік; 
- 200,64 грн. (двісті  грн. 64 коп.) в місяць». 
 62.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 



«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

63. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.06.2016 
року,  площею 0,0287 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0319), 
укладеного між Коростенською міською радою та Нікітіч Тетяною 
Геннадіївною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вулиці 
Базарна площа, 1  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

63.1. 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 
№1389/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0319 – 261 564,70 гривень (двісті шістдесят одна тисяча 
п’ятсот шістдесят чотири грн. 70 коп.)». 

63.2. 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: 
- 15 693,88 грн. (п’ятнадцять тисяч шістсот дев’яносто три грн. 88 коп.) в рік; 
- 1 307,82 грн. (одна тисяча триста сім грн. 82 коп.) в місяць». 
 63.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

64. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2016 
року,  площею 0,0030 га (кадастровий номер 1810700000:01:001:0566), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Волинець Володимиром Миколайовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Грушевського, 33  міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

64.1. 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 
№1390/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:001:0566 – 34 829,60 гривень (тридцять чотири тисячі вісімсот 
двадцять дев’ять грн. 60 коп.)». 

64.2. 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: 
- 2 089,78 грн. (дві тисячі вісімдесят дев’ять грн. 78 коп.) в рік; 
- 174,15 грн. (сто сімдесят чотири  грн. 15 коп.) в місяць». 
 64.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 



«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

65. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2016 
року,  площею 0,0112 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0883), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Лазаренко 
Тетяною Михайлівною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по 
вулиці Грушевського, 14/2  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, 
а саме:  

65.1. 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 
№1391/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0883 – 130 030,60 гривень (сто тридцять тисяч тридцять грн. 
60 коп.)». 

65.2. 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: 
- 7 801,84 грн. (сім тисяч вісімсот одна грн. 84 коп.) в рік; 
- 650,15 грн. (шістсот п’ятдесят  грн. 15 коп.) в місяць». 
 65.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

66. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2016 
року,  площею 0,0162 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0884), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Коростень-Інвест» для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  по вулиці Грушевського, 34-Г  міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

66.1. 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 
№1396/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0884 – 188 080,00 гривень (сто вісімдесят вісім тисяч 
вісімдесят грн. 00 коп.)». 

66.2. 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: 
- 11 284,80 грн. (одинадцять тисяч двісті вісімдесят чотири грн. 80 коп.) в рік; 
- 940,40 грн. (дев’ятсот сорок  грн. 40 коп.) в місяць». 



 66.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

67. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.05.2013 
року, площею 0,0304 га (кадастровий номер 1810700000:01:015:0047), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним акціонерним 
товариством «Трубний завод «Трубосталь» для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Шатрищанська, 65 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

67.1. 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 
№1402/0/274-18 від 05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:015:0047 – 76 823,50 гривень (сімдесят шість тисяч вісімсот 
двадцять три грн. 50 коп.)». 

67.2. 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: 
- 2 304,71 грн. (дві тисячі триста чотири грн. 71 коп.) в рік; 
- 192,06 грн. (сто дев’яносто дві грн. 06 коп.) в місяць». 
 67.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

68. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.07.2016 
року,  площею 0,0014 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0117), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Черних Марією Петрівною для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  по вулиці Героїв Небесної Сотні (Табукашвілі), 20-Г  міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

68.1. 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 
№1403/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0117 – 13 441,00  гривень (тринадцять тисяч чотириста 
сорок одна  грн. 00 коп.)». 

68.2. 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: 



- 806,46 грн. (вісімсот шість грн. 46 коп.) в рік; 
- 67,21 грн. (шістдесят сім грн. 21 коп.) в місяць». 

68.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

69. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.05.2015 
року,  площею 0,0161 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0208), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Завадським Сергієм Васильовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Базарна площа, в районі будинку 
№2  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

69.1. 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 №18-
1423/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0208 – 146 731,41  гривень (сто сорок шість тисяч сімсот 
тридцять одна  грн. 41 коп.)». 

69.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 17 607,77 грн. (сімнадцять тисяч шістсот сім грн. 77 коп.) в рік; 
- 1 467,31 грн. (одна тисяча чотириста шістдесят сім грн. 31 коп.) в місяць». 

69.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

70. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.03.2015 
року,  площею 0,0200 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0316), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Сичевською Галиною Олександрівною, фізичною особою-
підприємцем Клинецькою Лідією Петрівною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Базарна площа, 14  міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

70.1. 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 
№1427/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0316 – 182 275,00  гривень (сто вісімдесят дві тисячі двісті 
сімдесят п’ять  грн. 00 коп.)». 

70.2. 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: 
- 10 936,50 грн. (десять тисяч дев’ятсот тридцять шість грн. 50 коп.) в рік; 
- 911,38 грн. (дев’ятсот одинадцять грн. 38 коп.) в місяць». 

70.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

71. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.03.2015 
року, площею 0,0660 га (кадастровий номер 1810700000:01:015:0033), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним акціонерним 
товариством «Трубний завод «Трубосталь» для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Шатрищанська, 71 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

71.1. 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 
№1428/0/274-18 від 05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:015:0033 – 200 451,45 гривень (двісті тисяч чотириста п’ятдесят 
одна грн. 45 коп.)». 

71.2. 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: 
- 6 013,54 грн. (шість тисяч тринадцять грн. 54 коп.) в рік; 
- 501,13 грн. (п’ятсот одна грн. 13 коп.) в місяць». 
 71.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

72. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 11.01.2018 
року,  площею 0,0185 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0300), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Грасюк Сергієм Миколайовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Базарна площа, 1  міста Коростеня, 
у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

72.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1434/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 



1810700000:02:002:0300 – 168 604,41  гривень (сто шістдесят вісім тисяч 
шістсот чотири грн. 41 коп.)». 

72.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 10 116,26 грн. (десять тисяч сто шістнадцять грн. 26 коп.) в рік; 
- 843,02 грн. (вісімсот сорок три  грн. 02 коп.) в місяць». 
 72.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

73. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 11.12.2017 
року, площею 0,1055 га (кадастровий номер 1810700000:02:045:0162), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Бех Романом Миколайовичем для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Корольова, 19 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

73.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1449/0/274-18 від 05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:045:0162 – 135 357,17 гривень (сто тридцять п’ять тисяч триста 
п’ятдесят сім грн. 17 коп.)». 

73.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 3% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 4 060,72 грн. (чотири тисячі шістдесят грн. 72 коп.) в рік; 
- 338,39 грн. (триста тридцять вісім грн. 39 коп.) в місяць». 
 73.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

74. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 16.03.2017 
року,  площею 0,0071 га (кадастровий номер 1810700000:02:009:0020), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Христюк Тетяною Іллівною для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  по вулиці Маяковського, 74-А  міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

74.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1460/0/274-18 від 06 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 



районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:009:0020 – 41 152,10  гривень (сорок одна тисяча сто п’ятдесят 
дві грн. 10 коп.)». 

74.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 2 469,13грн. (дві тисячі чотириста шістдесят дев’ять грн. 13 коп.) в рік; 
- 205,76 грн. (двісті п’ять грн. 76 коп.) в місяць». 
 74.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

75. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.03.2016 
року,  площею 0,0024 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0529), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Остапчуком 
Миколою Григоровичем для будівництва індивідуальних гаражів    по вулиці 
Шевченка (Кірова), в районі котельні №16 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

75.1. 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 
№1479/0/274-18 від 06 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0529 – 9 188,60  гривень (дев’ять тисяч сто вісімдесят вісім 
грн. 60 коп.)». 

75.2. 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: 
- 275,66 грн. (двісті сімдесят п’ять грн. 66 коп.) в рік; 
- 22,97 грн. (двадцять дві грн. 97 коп.) в місяць». 
 75.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

76. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.09.2015 
року,  площею 0,0022 га (кадастровий номер 1810700000:02:039:0011), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Мішурою 
Євгенієм Валентиновичем для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  по вулиці Залізнична, 23  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

76.1. 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 



№1504/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:039:0011 – 8 224,00  гривень (вісім тисяч двісті двадцять чотири 
грн. 00 коп.)». 

76.2. 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: 
- 493,44 грн. (чотириста дев’яносто три грн. 44 коп.) в рік; 
- 41,12 грн. (сорок одна грн. 12 коп.) в місяць». 
 76.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

77. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.05.2015 
року,  площею 0,0010 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0033), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Волківським Петром Дмитровичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  в районі Привокзальної площі  міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

77.1. 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 
№1421/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0033 – 8 661,50  гривень (вісім тисяч шістсот шістдесят одна 
грн. 50 коп.)». 

77.2. 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: 
- 519,69 грн. (п’ятсот дев’ятнадцять грн. 69 коп.) в рік; 
- 43,31 грн. (сорок три грн. 31 коп.) в місяць». 
 77.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

78. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.07.2015 
року,  площею 0,0314 га (кадастровий номер 1810700000:01:006:0065), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним підприємством 
«ІСТОК-2007» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вулиці 
Бровар, 16 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

78.1. 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 



№1506/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:006:0065 – 172 896,90  гривень (сто сімдесят дві тисячі вісімсот 
дев’яносто шість грн. 90 коп.)». 

78.2. 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: 
- 10 373,81 грн. (десять тисяч триста сімдесят три грн. 81 коп.) в рік; 
- 864,48 грн. (вісімсот шістдесят чотири грн. 48 коп.) в місяць». 
 78.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

79. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.09.2015 
року,  площею 0,0038 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0803), 
укладеного між Коростенською міською радою та Барановським Василем 
Михайловичем для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вулиці 
Шевченка (Кірова), 3 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

79.1. 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 
№1482/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0803 – 44 117,50  гривень (сорок чотири тисячі сто 
сімнадцять  грн. 50 коп.)». 

79.2. 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: 
- 2 647,05 грн. (дві тисячі шістсот сорок сім грн. 05 коп.) в рік; 
- 220,59 грн. (двісті двадцять грн. 59 коп.) в місяць». 
 79.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

80. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.09.2015 
року,  площею 0,0308 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0231), 
укладеного між Коростенською міською радою та Підприємством 
Коопзаготпромторг Коростенської райспоживспілки для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Базарна площа, 15 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

80.1. 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 
№1496/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0231 – 280 703,56  гривень (двісті вісімдесят тисяч сімсот 
три  грн. 56 коп.)». 

80.2. 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: 
- 16 842,21 грн. (шістнадцять тисяч вісімсот сорок дві грн. 21 коп.) в рік; 
- 1 403,52 грн. (одна тисяча чотириста три грн. 52 коп.) в місяць». 
 80.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

81. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 31.07.2015 
року,  площею 0,0715 га (кадастровий номер 1810700000:01:041:0187), 
укладеного між Коростенською міською радою та БПМП «АГРО» для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Сергія Кемського 
(Жовтнева), 47 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

81.1. 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 
№1470/0/274-18 від 06 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:041:0187 – 209 490,90  гривень (двісті дев’ять тисяч чотириста 
дев’яносто грн. 90 коп.)». 

81.2. 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: 
- 12 569,45 грн. (дванадцять тисяч п’ятсот шістдесят дев’ять  грн. 45 коп.) в рік; 
- 1 047,45 грн. (одна тисяча сорок сім грн. 45 коп.) в місяць». 
 81.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

82. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.07.2015 
року,  площею 0,0585 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0270), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ДКТ БУД» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  по вулиці Базарна площа, 1  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

82.1. 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 
№1497/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0270 – 533 154,50  гривень (п’ятсот тридцять три  тисячі сто 
п’ятдесят чотири грн. 50 коп.)». 

82.2. 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: 
- 31 989,27 грн. (тридцять одна тисяча дев’ятсот вісімдесят дев’ять  грн. 27 коп.) 
в рік; 
- 2 665,77 грн. (дві тисячі шістсот шістдесят п’ять грн. 77 коп.) в місяць». 
 82.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

83. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 06.11.2015 
року,  площею 0,0085 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0347), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Коновал Інною Василівною, фізичною особою-підприємцем 
Яценко Марією Степанівною для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  по вулиці Базарна площа, 3  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

83.1. 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 
№1495/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0347 – 77 466, 90  гривень (сімдесят сім тисяч чотириста 
шістдесят шість грн. 90 коп.)». 

83.2. 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: 
- 4 648,01 грн. (чотири тисячі шістсот сорок вісім  грн. 01 коп.) в рік; 
- 387,33 грн. (триста вісімдесят сім грн. 33 коп.) в місяць». 
 83.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

84. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.09.2013 
року,  площею 2,2333 га (кадастровий номер 1810700000:01:043:0041), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним підприємством 
«Автомагістраль» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 



допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вулиці Шатрищанська, 73  міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

84.1. 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 
№1466/0/274-18 від 06 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:043:0041 – 4 550 244,45 гривень (чотири мільйони п’ятсот 
п’ятдесят тисяч двісті сорок чотири грн. 45 коп.)». 

84.2. 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: 
- 136 507,33 грн. (сто тридцять шість тисяч п’ятсот сім  грн. 33 коп.) в рік; 
- 11 375,61 грн. (одинадцять тисяч триста сімдесят п’ять грн. 61 коп.) в місяць». 
 84.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

85. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.05.2016 
року,  площею 0,0028 га (кадастровий номер 1810700000:02:032:0185), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Давидчук Наталкою Миколаївною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Горького, 106-А  міста Коростеня, 
у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

85.1. 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 
№1388/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:032:0185 – 13 846,77  гривень (тринадцять тисяч вісімсот сорок 
шість грн. 77 коп.)». 

85.2. 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: 
- 830,81 грн. (вісімсот тридцять грн. 81 коп.) в рік; 
- 69,23 грн. (шістдесят дев’ять грн. 23 коп.) в місяць». 
 85.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
  

86. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 09.09.2016 
року,  площею 0,0185 га (кадастровий номер 1810700000:01:030:0284), 



укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Вакульчуком 
Олегом Олександровичем для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  
по вулиці Грушевського, 257-А  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

86.1. 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 
№1361/0/274-18 від 03 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:030:0284 – 117 056,50  гривень (сто сімнадцять тисяч п’ятдесят 
шість грн. 50 коп.)». 

86.2. 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: 
- 7 023,39 грн. (сім тисяч двадцять три грн. 39 коп.) в рік; 
- 585,28 грн. (п’ятсот вісімдесят п’ять грн. 28 коп.) в місяць». 
 86.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

87. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.01.2016 
року,  площею 0,0030 га (кадастровий номер 1810700000:02:003:0642), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Кривицьким Олександром Вікторовичем для будівництва та 
обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги  по 
вулиці Грушевського, 68  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

87.1. 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 
№1414/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:003:0642 – 7 655,50  гривень (сім тисяч шістсот п’ятдесят п’ять 
грн. 50 коп.)». 

87.2. 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: 
- 459,33 грн. (чотириста п’ятдесят дев’ять грн. 33 коп.) в рік; 
- 38,28 грн. (тридцять вісім грн. 28 коп.) в місяць». 
 87.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 



88. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.05.2015 
року,  площею 0,0024 га (кадастровий номер 1810700000:02:003:0139), 
укладеного між Коростенською міською радою та Гудзикевич Світланою 
Миколаївною для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці Грушевського, 
в районі будинку № 68  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

88.1. 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 
№1431/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:003:0139 – 7 213,10  гривень (сім тисяч двісті тринадцять грн. 10 
коп.)». 

88.2. 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: 
- 216,39 грн. (двісті шістнадцять грн. 39 коп.) в рік; 
- 18,03 грн. (вісімнадцять грн. 03 коп.) в місяць». 
 88.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

89. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 18.05.2015 
року,  площею 0,0050 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0696), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Москаленко Анатолієм Васильовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 27-Б  міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

89.1. 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 
№1422/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0696 – 58 049,40  гривень (п’ятдесят вісім тисяч сорок 
дев’ять грн. 40 коп.)». 

89.2. 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: 
- 3 482,96 грн. (три тисячі чотириста вісімдесят дві грн. 96 коп.) в рік; 
- 290,25 грн. (двісті дев’яносто грн. 25 коп.) в місяць». 
 89.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 



 
90. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.03.2017 

року,  площею 0,0098 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0571), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Вороніною 
Світланою Юріївною, громадянином Вороніним Олексієм Сергійовичем для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Героїв Чорнобиля 
(Красіна), 27-А  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

90.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1512/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0571 – 89 314,80  гривень (вісімдесят дев’ять тисяч триста 
чотирнадцять грн. 80 коп.)». 

90.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 5 358,89 грн. (п’ять тисяч триста п’ятдесят вісім грн. 89 коп.) в рік; 
- 446,57 грн. (чотириста сорок шість грн. 57 коп.) в місяць». 
 90.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

91. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 31.10.2017 
року,  площею 0,0369 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0387), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Кос Василем 
Олександровичем, громадянином Пилипенко Василем Дмитровичем для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Базарна площа, 11  
міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

91.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1440/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0387 – 336 297,40  гривень (триста тридцять шість тисяч 
двісті дев’яносто сім грн. 40 коп.)». 

91.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 20 177,84 грн. (двадцять тисяч сто сімдесят сім грн. 84 коп.) в рік; 
- 1 681,49 грн. (одна тисяча шістсот вісімдесят одна  грн. 49 коп.) в місяць». 
 91.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 



«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

92. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.09.2017 
року,  площею 0,1700 га (кадастровий номер 1810700000:02:025:0055), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Вітан»  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

по вулиці Богдана Хмельницького, 10-А  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

92.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1441/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:025:0055 – 1 026 388,30  гривень (один мільйон двадцять шість 
тисяч триста вісімдесят вісім грн. 30 коп.)». 

92.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 61 583,30 грн. (шістдесят одна тисяча п’ятсот вісімдесят три грн. 30 коп.) в 
рік; 
- 5 131,94 грн. (п’ять тисяч сто тридцять одна  грн. 94 коп.) в місяць». 
 92.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

93. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.03.2017 
року,  площею 0,0203 га (кадастровий номер 1810700000:01:005:0170), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Каленською 
Віталією Адольфівною  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці В.Сосновського, в районі будинку №38-С міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

93.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1454/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:005:0170 – 154 370,70  гривень (сто п’ятдесят чотири тисячі 
триста сімдесят  грн. 70 коп.)». 

93.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 9 262,24 грн. (дев’ять тисяч двісті шістдесят дві грн. 24 коп.) в рік; 



- 771,85 грн. (сімсот сімдесят одна  грн. 85 коп.) в місяць». 
 93.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

94. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 14.03.2017 
року,  площею 0,0144 га (кадастровий номер 1810700000:01:005:0171), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Каленською 
Віталією Адольфівною  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці В.Сосновського, в районі будинку №38-С міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

94.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1455/0/274-18 від 05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:005:0171 – 109 501,30  гривень (сто дев’ять тисяч п’ятсот одна  
грн. 30 коп.)». 

94.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 6 570,08 грн. (шість тисяч п’ятсот сімдесят грн. 08 коп.) в рік; 
- 547,51 грн. (п’ятсот сорок сім грн. 51 коп.) в місяць». 
 94.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

95. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.09.2015 
року,  площею 0,0045 га (кадастровий номер 1810700000:01:001:0435), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Дюковим Олексієм Олексійовичем для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 19 міста Коростеня, 
у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

95.1. 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 
№1489/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:001:0435 – 52 244,40  гривень (п’ятдесят дві тисячі двісті сорок 
чотири  грн. 40 коп.)». 

95.2. 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: 



- 3 134,66 грн. (три тисячі сто тридцять чотири грн. 66 коп.) в рік; 
- 261,22 грн. (двісті шістдесят одна грн. 22 коп.) в місяць». 
 95.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

96. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 21.09.2015 
року,  площею 0,0096 га (кадастровий номер 1810700000:02:030:0509), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Ходаківською Вітою Вікторівною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Чолівській, в районі будинку №6 
міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

96.1. 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 
№1503/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:030:0509 – 43 122,80  гривень (сорок три тисячі сто двадцять дві   
грн. 80 коп.)». 

96.2. 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: 
- 2 587,37 грн. (дві тисячі п’ятсот вісімдесят сім грн. 37 коп.) в рік; 
- 215,61 грн. (двісті п’ятнадцять грн. 61 коп.) в місяць». 
 96.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

97. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.06.2015 
року,  площею 0,0080 га (кадастровий номер 1810700000:02:035:0015), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Мединою Аллою Петрівною для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Підпільників Дідківських, 26-А міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

97.1. 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 
№1500/0/274-18 від 07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:035:0015 – 23 645,15  гривень (двадцять три тисячі шістсот 
сорок п’ять  грн. 15 коп.)». 

97.2. 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: 
- 1 418,71 грн. (одна тисяча чотириста вісімнадцять грн. 71 коп.) в рік; 
- 118,23 грн. (сто вісімнадцять грн. 23 коп.) в місяць». 
 97.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

98. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.01.2017 
року, площею 0,6985 га (кадастровий номер 1810700000:01:015:0055), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним акціонерним 
товариством «Трубний завод «Трубосталь» для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Шатрищанська, 71-Б міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

98.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1462/0/274-18 від 06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:015:0055 – 2 121 444,60 гривень (два мільйони сто двадцять одна 
тисяча чотириста сорок чотири грн. 60 коп.)». 

98.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 3% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 63 643,34 грн. (шістдесят три тисячі шістсот сорок три грн. 34 коп.) в рік; 
- 5 303,61 грн. (п’ять тисяч триста три грн. 61 коп.) в місяць». 
 98.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

99. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.07.2015 
року, площею 0,0034 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0425), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Мясніковою Тетяною Костянтинівною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Шевченка (Кірова), 3 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

99.1. 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 
№1484/0/274-18 від 07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 



1810700000:02:001:0425 – 39 473,55 гривень (тридцять дев’ять тисяч чотириста 
сімдесят три грн. 55 коп.)». 

99.2. 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: 
- 2 368,41грн. (дві тисячі триста шістдесят вісім грн. 41 коп.) в рік; 
- 197,37 грн. (сто дев’яносто сім грн. 37 коп.) в місяць». 
 99.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

100. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2016 
року, площею 0,0016 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0888), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Вільчинською Анжелою Миколаївною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, 46-Д міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

100.1. 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 
№1397/0/274-18 від 05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0888 – 18 575,80  гривень (вісімнадцять тисяч п’ятсот 
сімдесят п’ять грн. 80 коп.)». 

100.2. 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: 
- 1 114,55грн. (одна тисяча сто чотирнадцять грн. 55 коп.) в рік; 
- 92,88 грн. (дев’яносто дві грн. 88 коп.) в місяць». 
 100.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

101. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.09.2013 
року, площею 0,0171 га (кадастровий номер 1810700000:01:015:0048), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним акціонерним 
товариством «Трубний завод «Трубосталь» для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості по вулиці Шатрищанська, 65 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

101.1. 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 
№1464/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 



районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:015:0048 – 51 935,15 гривень (п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот 
тридцять п’ять грн. 15 коп.)». 

101.2. 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: 
- 1 558,05 грн. (одна тисяча п’ятсот п’ятдесят вісім грн. 05 коп.) в рік; 
- 129,84 грн. (сто двадцять дев’ять грн. 84 коп.) в місяць». 
 101.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

102. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 01.06.2016 
року, площею 0,0070 га (кадастровий номер 1810700000:01:018:0044), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Лебедєвою Ларисою Єгорівною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці В.Сосновського, 41-В міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

102.1. 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 
№1412/0/274-1803 від 05  березня 2018 року виданого відділом у 
Коростенському районі Головного управління Держгеокадастру у 
Житомирській області, становить: 
1810700000:01:018:0044 – 44 291,65  гривень (сорок чотири тисячі двісті 
дев’яносто одна  грн. 65 коп.)». 

102.2. 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: 
- 2 657,50 грн. (дві тисячі шістсот п’ятдесят сім грн. 50 коп.) в рік; 
- 221,46 грн. (двісті двадцять одна грн. 46 коп.) в місяць». 
 102.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

103. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 18.03.2016 
року, площею 0,0017 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0868), 
укладеного між Коростенською міською радою та Дідківським Віталієм 
Степановичем для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
В.Сосновського, 3 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

103.1. 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 
№1413/0/274-18 від 05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 



районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0868 – 19 736,80  гривень (дев’ятнадцять тисяч сімсот 
тридцять шість грн. 80 коп.)». 

103.2. 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: 
- 1 184,21 грн. (одна тисяча сто вісімдесят чотири грн. 21 коп.) в рік; 
- 98,68 грн. (дев’яносто вісім грн. 68 коп.) в місяць». 
 103.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

104. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.02.2016 
року, площею 0,0841 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0715), 
укладеного між Коростенською міською радою та Щукіною Ольгою 
Антонівною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Шолом-Алейхема, 13-Б  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

104.1. 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 
№1415/0/274-18 від 05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0715 – 976 390,50  гривень (дев’ятсот сімдесят шість тисяч 
триста дев’яносто грн. 50 коп.)». 

104.2. 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: 
- 58 583,43 грн. (п’ятдесят вісім тисяч п’ятсот вісімдесят три грн. 43 коп.) в рік; 
- 4 881,95 грн. (чотири тисячі вісімсот вісімдесят одна грн. 95 коп.) в місяць». 
 104.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

105. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 18.03.2016 
року, площею 0,0069 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0558), 
укладеного між Коростенською міською радою та Матвієнко Миколою 
Дем’яновичем  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови по вулиці Маяковського, 12  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

105.1. 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 



№1416/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0558 – 17 607,80  гривень (сімнадцять тисяч шістсот сім грн. 
80 коп.)». 

105.2. 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: 
- 1 056,47 грн. (одна тисяча п’ятдесят шість грн. 47 коп.) в рік; 
- 88,04 грн. (вісімдесят вісім грн. 04 коп.) в місяць». 
 105.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

106. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 13.03.2015 
року, площею 0,0130 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0244), 
укладеного між Коростенською міською радою та Яценко Сергієм 
Володимировичем для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Торгова (Радянська), 14-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

106.1. 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 
№1425/0/274-18 від 05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0244 – 118 478,80  гривень (сто одинадцять тисяч чотириста 
сімдесят вісім грн. 80 коп.)». 

106.2. 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: 
- 7 108,73 грн. (сім тисяч сто вісім грн. 73 коп.) в рік; 
- 592,39 грн. (п’ятсот дев’яносто дві грн. 39 коп.) в місяць». 
 106.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

107. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.09.2015 
року, площею 0,0053 га (кадастровий номер 1810700000:01:041:0243), 
укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством «Коростенський хлібозавод» для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 69-В міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

107.1. 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 
№1476/0/274-18 від  03  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:041:0243 – 16 346,00  гривень (шістнадцять тисяч триста сорок 
шість грн. 00 коп.)». 

107.2. 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: 
- 980,76 грн. (дев’ятсот вісімдесят грн. 76 коп.) в рік; 
- 81,73 грн. (вісімдесят одна грн. 73 коп.) в місяць». 
 107.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

108. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 07.02.2014 
року за №1620, площею 0,0018 га (кадастровий номер 1810700000:02:003:0391), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Консевич Володимиром Івановичем для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування по вулиці 
Шолом-Алейхема, 89-Б  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

108.1. 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 
№1468/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:003:0391 – 15 653,40  гривень (п’ятнадцять тисяч шістсот 
п’ятдесят три грн. 40 коп.)». 

108.2. 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: 
- 469,60 грн. (чотириста шістдесят дев’ять грн. 60 коп.) в рік; 
- 39,13 грн. (тридцять дев’ять грн. 13 коп.) в місяць». 
 108.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

109. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.11.2014 
року, площею 0,0160 га (кадастровий номер 1810700000:01:005:0150), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Мішурою Олександром Валентиновичем для будівництва та 



обслуговування будівель торгівлі по вулиці В.Сосновського, 38-Р міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

109.1. 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 
№1487/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:005:0150 – 121 671,50  гривень (сто двадцять одна тисяча 
шістсот сімдесят одна грн. 50 коп.)». 

109.2. 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: 
- 7 300,29 грн. (сім тисяч триста грн. 29 коп.) в рік; 
- 608,36 грн. (шістсот вісім грн. 36 коп.) в місяць». 
 109.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

110. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.10.2015 
року, площею 0,0080 га (кадастровий номер 1810700000:02:007:0145), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним підприємством 
«Теплодар 2» для будівництва та обслуговування будівель закладів 
комунального обслуговування по вулиці Котовського, 81 міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

110.1. Пункт 3 замінити та викласти в наступній редакції: 
«3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1507/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:007:0145 – 17 034,00  гривень (сімнадцять тисяч тридцять 
чотири грн. 00 коп.)». 

110.2. Пункт 7 замінити та викласти в наступній редакції:  
«7. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 3% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 511,02 грн. (п’ятсот одинадцять грн. 02 коп.) в рік; 
- 42,59 грн. (сорок дві грн. 59 коп.) в місяць». 
 110.3. Пункт 11 замінити та викласти в наступній редакції: 
«11. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

111. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014 
року, площею 0,1817 га (кадастровий номер 1810700000:01:012:0029), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 



відповідальністю «Вест Ойл Груп» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 26-В міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

111.1. 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 
№1442/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:012:0029 – 1 149 685,20  гривень (один мільйон сто сорок 
дев’ять тисяч шістсот вісімдесят п’ять грн. 20 коп.)». 

111.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 137 962,22 грн. (сто тридцять сім тисяч дев’ятсот шістдесят дві грн. 22 коп.) в 
рік; 
- 11 496,85 грн. (одинадцять тисяч чотириста дев’яносто шість грн. 85 коп.) в 
місяць». 
 111.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

112. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 16.07.2015 
року, площею 0,3118 га (кадастровий номер 1810700000:01:011:0023), 
укладеного між Коростенською міською радою та Дочірнім підприємством  
«Оптіма-770-Центр» Товариства з обмеженою відповідальністю «Севен 
Сесвенті Петроліум» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 76-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

112.1. 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 
№1472/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:011:0023 – 1 972 877,60 гривень (один мільйон дев’ятсот 
сімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят сім грн. 60 коп.)». 

112.2. 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: 
- 118 372,66 грн. (сто вісімнадцять тисяч триста сімдесят дві грн. 66 коп.) в рік; 
- 9 864,39 грн. (дев’ять тисяч вісімсот шістдесят чотири грн. 39 коп.) в місяць». 
 112.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 



113. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 06.06.2014 
року, площею 0,0223 га (кадастровий номер 1810700000:01:005:0028), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Кучинаш 
Іриною Віталіївною для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови по вулиці В.Сосновського, 36-И міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

113.1. 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 
№1439/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:005:0028 – 47 482,30 гривень (сорок сім тисяч чотириста 
вісімдесят дві грн. 30 коп.)». 

113.2. 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: 
- 2 848,94 грн. (дві тисячі вісімсот сорок вісім грн. 94 коп.) в рік; 
- 237,41 грн. (двісті тридцять сім грн. 41 коп.) в місяць». 
 113.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

114. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 06.02.2015 
року, площею 0,0006 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0819), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Савельєвою Мариною Олександрівною для будівництва та 
обслуговування будівель закладів побутового обслуговування по вулиці 
Шолом-Алейхема, 15 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

114.1. 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 
№1453/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0819 – 6 965,93 гривень (шість тисяч дев’ятсот шістдесят 
п’ять грн. 93 коп.)». 

114.2. 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: 
- 208,98 грн. (двісті вісім грн. 98 коп.) в рік; 
- 17,41 грн. (сімнадцять  грн. 41 коп.) в місяць». 
 114.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 



«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

115. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 08.08.2014 
року, площею 0,0111 га (кадастровий номер 1810700000:01:018:0026), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Грищенко 
Сергієм Анатолійовичем  для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 
В.Сосновського, в районі будинку №62-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

115.1. 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 
№1451/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:018:0026 – 23 161,10 гривень (двадцять три тисячі сто шістдесят 
одна грн. 10 коп.)». 

115.2. 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: 
- 694,83 грн. (шістсот дев’яносто чотири грн. 83 коп.) в рік; 
- 57,90 грн. (п’ятдесят сім грн. 90 коп.) в місяць». 
 115.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

116. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.03.2015 
року, площею 0,0018 га (кадастровий номер 1810700000:02:022:0153), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Железняк 
Катериною Степанівною для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 
Маяковського, в районі будинку №107 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

116.1. 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 
№1420/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:022:0153 – 3 755,90 гривень (три тисячі сімсот п’ятдесят п’ять 
грн. 90 коп.)». 

116.2. 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: 
- 112,68 грн. (сто дванадцять грн. 68 коп.) в рік; 
- 9,39 грн. (дев’ять грн. 39 коп.) в місяць». 



 116.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

117. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.06.2016 
року, площею 0,6391 га (кадастровий номер 1810700000:02:010:0044), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Хіммаш» для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування по вулиці Богдана Хмельницького, 18-А 
міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

117.1. 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 
№1430/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:010:0044 – 898 903,20 гривень (вісімсот дев’яносто вісім тисяч 
дев’ятсот три грн. 20 коп.)». 

117.2. 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: 
- 26 967,10 грн. (двадцять шість тисяч дев’ятсот шістдесят сім грн. 10 коп.) в 
рік; 
- 2 247,26 грн. (дві тисячі двісті сорок сім грн. 26 коп.) в місяць». 
 117.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

118. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.06.2016 
року, площею 0,0020 га (кадастровий номер 1810700000:02:045:0061), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Волківською Оленою Петрівною для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі по вулиці Героїв Небесної Сотні 
(Табукашвілі), 20-В міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

118.1. 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 
№1408/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:045:0061 – 5 114,55 гривень (п’ять тисяч сто чотирнадцять грн. 
55 коп.)». 

118.2. 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: 



- 306,87 грн. (триста шість грн. 87 коп.) в рік; 
- 25,57 грн. (двадцять п’ять грн. 57 коп.) в місяць». 
 118.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

119. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 21.07.2015 
року, площею 0,0024 га (кадастровий номер 1810700000:01:001:0248), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Харакоз 
Наталією Вікторівною для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 
Грушевського, в районі будинку №41-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

119.1. 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 
№1492/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:001:0248 – 9 188,60 гривень (дев’ять тисяч сто вісімдесят вісім 
грн. 60 коп.)». 

119.2. 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: 
- 275,66 грн. (двісті сімдесят п’ять грн. 66 коп.) в рік; 
- 22,97 грн. (двадцять дві грн. 97 коп.) в місяць». 
 119.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

120. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 28.03.2017 
року, площею 0,0565 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0896), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем Губар Ярославою Петрівною, фізичною особою-підприємцем 
Демчук Артемом Володимировичем, громадянкою Яхимович Вірою 
Володимирівною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Шолом-Алейхема, 13-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

120.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1469/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0896 – 625 914,00 гривень (шістсот двадцять п’ять тисяч 
дев’ятсот чотирнадцять грн. 00 коп.)». 



120.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 37 554,84 грн. (тридцять сім тисяч п’ятсот п’ятдесят чотири грн. 84 коп.) в рік; 
- 3 129,57 грн. (три тисячі сто двадцять дев’ять грн. 57 коп.) в місяць». 
 120.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

121. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 06.07.2015 
року, площею 0,0033 га (кадастровий номер 1810700000:02:002:0352), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянкою Васянович 
Галиною Павлівною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по 
вулиці Базарна площа, 3 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

121.1. 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 
№1498/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:002:0352 – 30 075,38 гривень (тридцять тисяч сімдесят п’ять грн. 
38 коп.)». 

121.2. 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: 
- 1 804,52 грн. (одна тисяча вісімсот чотири грн. 52 коп.) в рік; 
- 150,38 грн. (сто п’ятдесят грн. 38 коп.) в місяць». 
 121.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

122. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 13.09.2017 
року, площею 0,2266 га (кадастровий номер 1810700000:02:021:0219), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Немирів-Ойл» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Грушевського, 108 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

122.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1443/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 



1810700000:02:021:0219 – 1 313 390,60  гривень (один мільйон триста 
тринадцять тисяч триста дев’яносто грн. 60 коп.)». 

122.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 78 803,44 грн. (сімдесят вісім тисяч вісімсот три грн. 44 коп.) в рік; 
- 6 566,95 грн. (шість тисяч п’ятсот шістдесят шість грн. 95 коп.) в місяць». 
 122.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

123. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 24.04.2017 
року, площею 0,0663 га (кадастровий номер 1810700000:02:030:0705), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з додатковою 
відповідальністю «Коростенський щебзавод» для розміщення та експлуатації 
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що 
пов'язані з користуванням надрами по вулиці Т.Кралі, 139 міста Коростеня, у 
зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

123.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1509/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:030:0705 – 94 060,40  гривень (дев’яносто чотири тисячі 
шістдесят грн. 40 коп.)». 

123.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 3% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 2 821,81 грн. (дві тисячі вісімсот двадцять одна грн. 81 коп.) в рік; 
- 235,15 грн. (двісті тридцять п’ять грн. 15 коп.) в місяць». 
 123.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

124. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 20.10.2015 
року, площею 0,1518 га (кадастровий номер 1810700000:01:005:0167), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним акціонерним 
товариством «МТС Україна» для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд 
телекомунікацій по вулиці В.Сосновського, 36-И міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

124.1. 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 
№1486/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 



районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:005:0167 – 554 092,00  гривень (п’ятсот п’ятдесят чотири тисячі 
дев’яносто дві грн. 00 коп.)». 

124.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 66 491,04 грн. (шістдесят шість тисяч чотириста дев’яносто одна грн. 04 коп.) 
в рік; 
- 5 540,92 грн. (п’ять тисяч п’ятсот сорок грн. 92 коп.) в місяць». 
 124.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

125. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 04.07.2016 
року, площею 4,1945 га (кадастровий номер 1810700000:01:015:0025), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Коростенський індустріальний парк» для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості  по вулиці Шатрищанська, 
69 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

125.1. 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 
№1574/0/274-18 від  03  квітня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:015:0025 – 8 946 682,30  гривень (вісім мільйонів дев’ятсот 
сорок шість тисяч шістсот вісімдесят дві грн. 30 коп.)». 

125.2. 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: 
- 268 400,47 грн. (двісті шістдесят вісім тисяч чотириста  грн. 47 коп.) в рік; 
- 22 366,71 грн. (двадцять дві тисячі триста шістдесят шість грн. 71 коп.) в 
місяць». 
 125.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

126. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.05.2017 
року, площею 0,1642 га (кадастровий номер 1810700000:02:012:0054), 
укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством «Концерн Галнафтогаз» для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі по вулиці Сергія Кемського (Жовтнева), 1-Б міста Коростеня, 
у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  



126.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1474/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:012:0054 – 951 715,50 гривень (дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча 
сімсот п’ятнадцять грн. 50 коп.)». 

126.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 114 205,86 грн. (сто чотирнадцять тисяч двісті п’ять грн. 86 коп.) в рік; 
- 9 517,16 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот сімнадцять грн. 16 коп.) в місяць». 
 126.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

127. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.05.2017 
року, площею 0,1673 га (кадастровий номер 1810700000:02:041:0059), 
укладеного між Коростенською міською радою та Публічним акціонерним 
товариством «Концерн Галнафтогаз» для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі на перехресті вулиць Сергія Кемського (Жовтнева) та шосе 
«Київ-Ковель» міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

127.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1473/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:041:0059 – 563 276,30 гривень (п’ятсот шістдесят три тисячі 
двісті сімдесят шість грн. 30 коп.)». 

127.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 67 593,16 грн. (шістдесят сім тисяч п’ятсот дев’яносто три  грн. 16 коп.) в рік; 
- 5 632,76 грн. (п’ять тисяч шістсот тридцять дві  грн. 76 коп.) в місяць». 
 127.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

128. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 17.05.2013 
року №1504, площею 1,8701 га (кадастровий номер 1810700000:01:012:0096), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Автосвіт ЛТД» для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства  по вулиці 



Сергія Кемського (Жовтнева), 50 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

128.1. 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 
№1471/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:012:0096 – 3 793 733,90 гривень (три мільйони сімсот дев’яносто 
три тисячі сімсот тридцять три грн. 90 коп.)». 

128.2. 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: 
- 113 812,02 грн. (сто тринадцять тисяч вісімсот дванадцять  грн. 02 коп.) в рік; 
- 9 484,33 грн. (дев’ять тисяч чотириста вісімдесят чотири грн. 33 коп.) в 
місяць». 
 128.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

129. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 12.01.2016 
року, площею 0,7725 га (кадастровий номер 1810700000:01:012:0093), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Експерементальний науково-виробничий центр «Фобос» для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по вулиці Сергія Кемського 
(Жовтнева), 50-Ж міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

129.1. 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 
№1372/0/274-18 від  03  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:012:0093 – 4 477 467,90 гривень (чотири мільйони чотириста 
сімдесят сім тисяч чотириста шістдесят сім  грн. 90 коп.)». 

129.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 12% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 537 296,15 грн. (п’ятсот тридцять сім тисяч двісті дев’яносто шість  грн. 15 
коп.) в рік; 
- 44 774,68 грн. (сорок чотири тисячі сімсот сімдесят чотири грн. 68 коп.) в 
місяць». 
 129.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 



130. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 25.06.2015 
року, площею 0,0089 га (кадастровий номер 1810700000:02:001:0487), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Сахара» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  по вулиці Грушевського, 19 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов 
договору, а саме:  

130.1. 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 
№1491/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:001:0487 – 103 327,90 гривень (сто три тисячі триста двадцять 
сім  грн. 90 коп.)». 

130.2. 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: 
- 6 199,67 грн. (шість тисяч сто дев’яносто дев’ять грн. 67 коп.) в рік; 
- 516,64 грн. (п’ятсот шістнадцять грн. 64 коп.) в місяць». 
 130.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

131. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 24.07.2015 
року, площею 0,0025 га (кадастровий номер 1810700000:02:022:0036), 
укладеного між Коростенською міською радою та громадянином Оксьоненко 
Леонідом Володимировичем для будівництва індивідуальних гаражів по вулиці 
Маяковського, в районі будинку №105-А міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

131.1. 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 
№1461/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:022:0036 – 3 912,35 гривень (три тисячі дев’ятсот дванадцять  
грн. 35 коп.)». 

131.2. 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: 
- 117,37 грн. (сто сімнадцять грн. 37 коп.) в рік; 
- 9,78 грн. (дев’ять грн. 78 коп.) в місяць». 
 131.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 



132. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 31.07.2015 
року, площею 0,0695 га (кадастровий номер 1810700000:02:045:0124), 
укладеного між Коростенською міською радою та Білявською Юлією 
Юріївною для будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці 
Шевченка (Кірова), 88 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а 
саме:  

132.1. 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 
№1483/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:045:0124 – 214 348,40 гривень (двісті чотирнадцять тисяч триста 
сорок вісім грн. 40 коп.)». 

132.2. 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: 
- 12 860,90 грн. (дванадцять тисяч вісімсот шістдесят грн. 90 коп.) в рік; 
- 1 071,74 грн. (одна тисяча сімдесят одна грн. 74 коп.) в місяць». 
 132.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

133. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 07.01.2014 
року №1616, площею 2,4622 га (кадастровий номер 1810700000:01:015:0049), 
укладеного між Коростенською міською радою та фізичною особою-
підприємцем  Стамблер Сарою для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості  по вулиці Шатрищанська, 71 міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

133.1. 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 
№1465/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:015:0049 – 14 865 724,80 гривень (чотирнадцять мільйонів 
вісімсот шістдесят п’ять тисяч сімсот двадцять чотири грн. 80 коп.)». 

133.2. 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: 
- 445 971,74 грн. (чотириста сорок п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят одна грн. 74 
коп.) в рік; 
- 37 164,31 грн. (тридцять сім тисяч сто шістдесят чотири грн. 31 коп.) в 
місяць». 



 133.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

134. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.07.2015 
року, площею 0,2813 га (кадастровий номер 1810700000:02:021:0020), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «БК Київєврокредит Буд» для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку по вулиці Грушевського, 108-А міста 
Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

134.1. 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 
№1490/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:021:0020 – 625 000,40 гривень (шістсот двадцять п’ять тисяч 
грн. 40 коп.)». 

134.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 0,03% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 187,50 грн. (сто вісімдесят сім  грн. 50 коп.) в рік; 
- 15,63 грн. (п’ятнадцять грн. 63 коп.) в місяць». 
 134.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

135. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 11.12.2017 
року, площею 0,1331 га (кадастровий номер 1810700000:01:015:0056), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Сахара» для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі по вулиці Шатрищанська, 61-Г міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

135.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1448/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:015:0056 – 700 740,60 гривень (сімсот тисяч сімсот сорок  грн. 
60 коп.)». 

135.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 6% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 42 044,44 грн. (сорок дві тисячі сорок чотири  грн. 44 коп.) в рік; 



- 3 503,70 грн. (три тисячі п’ятсот три грн. 70 коп.) в місяць». 
 135.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

136. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 07.02.2014 
року №1608, площею 2,0128 га (кадастровий номер 1810700000:01:041:0225), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватному підприємству 
«Укрпалетсистем» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості  по вулиці Толстого, 3 міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

136.1. 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 
№1513/0/274-18 від  07  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:041:0225 – 2 979 733,00 гривень (два мільйони дев’ятсот 
сімдесят дев’ять тисяч сімсот тридцять три  грн. 00 коп.)». 

136.2. 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: 
- 89 391,99 грн. (вісімдесят дев’ять тисяч триста дев’яносто одна  грн. 99 коп.) в 
рік; 
- 7 449,33 грн. (сім тисяч чотириста сорок дев’ять грн. 33 коп.) в місяць». 
 136.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

137. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 23.09.2013 
року №1569, площею 2,0254 га (кадастровий номер 1810700000:01:041:0218), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватному підприємству 
«Укрпалетсистем» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості  по вулиці Толстого, 5 міста Коростеня, у зв'язку зі 
змінами умов договору, а саме:  

137.1. 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 
№1456/0/274-18 від  05  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:01:041:0218 – 2 998 386,00 гривень (два мільйони дев’ятсот 
дев’яносто вісім тисяч триста вісімдесят шість  грн. 00 коп.)». 



137.2. 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: 
- 89 951,58 грн. (вісімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят одна  грн. 58 коп.) 
в рік; 
- 7 495,97 грн. (сім тисяч чотириста дев’яносто п’ять грн. 97 коп.) в місяць». 
 137.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

138. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 27.06.2013 
року, площею 0,3260 га (кадастровий номер 1810700000:02:031:0020), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємство 
«ІНТЕРТРАНССТРОЙ»  для будівництва і обслуговування багатоквартирного 
житлового будинку  по вулиці Маяковського, 111-А міста Коростеня, у зв'язку 
зі змінами умов договору, а саме:  

138.1. 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 
№1459/0/274-18 від  06  березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:031:0020 – 661 332,15 гривень (шістсот шістдесят одна тисяча 
триста тридцять дві грн. 15 коп.)». 

138.2. Пункт 8 замінити та викласти в наступній редакції:  
«8. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 0,03% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 198, 40 грн. (сто дев’яносто вісім грн. 40 коп.) в рік; 
- 16,53 грн. (шістнадцять грн. 53 коп.) в місяць». 
 138.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

139. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 13.09.2017 
року, площею 0,4939 га (кадастровий номер 1810700000:02:021:0253), 
укладеного між Коростенською міською радою та Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Немирів-Ойл»  для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства по вулиці 
Грушевського, 108  міста Коростеня, у зв'язку зі змінами умов договору, а саме:  

139.1. Пункт 5 замінити та викласти в наступній редакції: 
«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки,  згідно витягу з технічної 
документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за 
№1444/0/274-18 від  05 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 



районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:021:0253 – 2 862 681,40 гривень (два мільйони вісімсот 
шістдесят дві тисячі шістсот вісімдесят одна грн. 40 коп.)». 

139.2. Пункт 9 замінити та викласти в наступній редакції:  
«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі, що становить 3% 
від суми нормативної грошової оцінки земельної ділянки: 
- 85 880,44 грн. (вісімдесят п’ять тисяч вісімсот вісімдесят  грн. 44 коп.) в рік; 
- 7 156,70 грн. (сім  тисяч сто п’ятдесят шість грн. 70 коп.) в місяць». 
 139.3. Пункт 14 замінити та викласти в наступній редакції: 
«14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 

140. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 03.07.2015 
року, площею 0,0378 га (кадастровий номер 1810700000:02:003:0249), 
укладеного між Коростенською міською радою та Приватним підприємством 
«Істок-2007»  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  по провулку 
Миколи Куліша (2 провулок К.Маркса),  5 міста Коростеня, у зв'язку зі змінами 
умов договору, а саме:  

140.1. 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 
№1502/0/274-18 від  07 березня 2018 року виданого відділом у Коростенському 
районі Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області, 
становить: 
1810700000:02:003:0249 – 344 499,80 гривень (триста сорок чотири тисячі 
чотириста дев’яносто дев’ять грн. 80 коп.)». 

140.2. 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: 
- 20 669,99 грн. (двадцять тисяч шістсот шістдесят дев’ять  грн. 99 коп.) в рік; 
- 1 722,50 грн. (одна тисяча сімсот двадцять дві грн. 50 коп.) в місяць». 
 140.3. Пункт 12 замінити та викласти в наступній редакції: 
«12. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, 
стягується пеня у розмірі  2%  несплаченої суми за кожний день прострочення». 
 
 
 
Секретар міської ради                                                      В. Вигівський 
 
 


