
                                                                          
 

 

                                                  РІШЕННЯ                               
сімнадцята сесія VІ скликання 

від 23.08.2012 р. №826  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

           Про перерахунок орендної плати та внесення змін до договорів оренди 
на земельні ділянки несільськогосподарського призначення 

Розглянувши клопотання Підприємства облспоживспілки Коростенського 
виробничо-торгівельно-заготівельного підприємства, а також матеріали 
коригування технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста 
Коростеня, керуючись статтями 12, 93, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 21 
Закону України «Про оренду землі», статтею 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Коростенська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до п.3 рішення шостої сесії V-го скликання Коростенської міської 
ради від 26 вересня 2006 року «Про припинення права постійного користування 
землею Коростенській міжрайонній заготівельно-збутовій базі Житомирської 
облспоживспілки, Коростенському харчокомбінату, про передачу земельної 
ділянки  в довгострокову оренду Підприємству облспоживспілки Коростенського 
виробничо-торгівельно-заготівельного підприємства.» у зв’язку з перерахунком 
орендної плати та викласти його в наступній редакції. 
  3. Встановити розмір орендної плати за використання Підприємством 
облспоживспілки Коростенського виробничо-торгівельно-заготівельного 
підприємства земельної ділянки площею 0,8239 га по вулиці Жовтнева, 10: 
26 071,53 (двадцять шість тисяч сімдесят одна гривня 53 копійки ) в рік, 2 172,63 
грн. (дві тисячі сто сімдесят дві гривні 63 копійки ) в місяць;  
 

2. Підприємству облспоживспілки Коростенському виробничо-торгівельно-
заготівельному підприємству в місячний термін укласти та зареєструвати додаток 
до договору оренди земельної ділянки, начальнику Відділу Держкомзему у 
м.Коростені (Вигівській Р. П.) забезпечити зберігання додатку до договору оренди 
земельної ділянки, начальнику Коростенської об’єднаної державної податкової 
інспекції Каленському В. П. проконтролювати своєчасне надходження орендної 
плати за використання вказаної вище земельної ділянки на рахунок місцевого 
бюджету у відповідності до Земельного кодексу України та Постанови Кабінету 
Міністрів України від 25.12.98 року за № 2073 «Про затвердження «Порядку 
державної реєстрації договорів оренди». 
 

3. Начальнику відділу Держкомзему у м.Коростені Вигівській Р. П., внести 
відповідні зміни в земельно-облікові документи. 
 

 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 

Секретар міської ради                                                                   В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                           В.Вигівський 
Начальник відділу Держкомзему 
у м. Коростені                         Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                                   Т. Камінська       
Головний архітектор міста                                                           С. Тумаш                            


