
                                                                          
 

РІШЕННЯ                                        
одинадцята сесія VI скликання 

від 29.12.2011 р. № 538     
 

      Про поновлення договорів оренди земельних  ділянок 
                несільськогосподарського призначення 

 
    Розглянувши заяви громадян, фізичних осіб-підприємців та клопотання 
юридичних осіб про поновлення договорів оренди земельних ділянок, 
відповідно до Постанови Верховної Ради України № 503-Х-II від 18.12.90 року 
«Про земельну реформу», керуючись статтями 15, 21, 27 Закону України «Про 
оренду землі», статтями 12, 93, 124, 125, Земельного кодексу України, ст 19 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обмежень» від 01.07.2004 року № 1952-IV статтею 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Положенням “Про оренду землі та розміри 
орендної плати за використання земельних ділянок у місті Коростені”, 
затвердженому рішенням сесії Коростенської міської ради від 14.05.2002 року, 
Коростенська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 7 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду фізичній особі-підприємцю Карловій Людмилі Євгеніївні для  
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці 
Грушевського, 25, кв. 3 міста Коростеня. 
1.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Карловій Людмилі Євгеніївні земельної ділянки площею 0,0017 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 
(одинадцять) місяців. 
1.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Карловою Людмилою Євгеніївною вказаної земельної ділянки: 
1696,08 грн. (одна тисяча шістсот дев’яносто шість гривень 08 копійок) в рік, 
141,34 грн. (сто сорок одна гривня 34 копійки) в місяць. 
 
2. В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду Публічному акціонерному товариству «Райффайзен Банк Аваль» для  
комерційного використання (будівництва приміщення банку) по вулиці 
Грушевського, 37-Б міста Коростеня. 



2.1. Встановити строк короткострокової оренди Публічному акціонерному 
товариству «Райффайзен Банк Аваль» земельної ділянки площею 0,0720 га для 
комерційного використання (будівництва приміщення банку): 11 (одинадцять) 
місяців. 
2.2. Встановити розмір орендної плати за використання Публічним акціонерним 
товариством «Райффайзен Банк Аваль» вказаної земельної ділянки: 5 501,13 грн. 
(п’ять тисяч п’ятсот одна гривня 13 копійок) в рік, 458,43 грн. (чотириста 
п’ятдесят вісім гривень 43 копійки) в місяць. 
 
3.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 30 грудня 
2010 року земельної ділянки, яка надана рішенням другої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 09 грудня 2010 року в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Лебедєвій Ларисі Єгорівні для  комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці Київській, 9 
міста Коростеня. 
3.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Лебедєвій Ларисі Єгорівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 
(одинадцять) місяців. 
3.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Лебедєвою Ларисою Єгорівною вказаної земельної ділянки: 813,96 
грн. (вісімсот тринадцять гривень 96 копійок) в рік, 67,83 грн. (шістдесят сім 
гривень 83 копійки) в місяць. 
 
4.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 07 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду фізичній особі-підприємцю Дворецькій Наталії Володимирівні для  
комерційного використання (розміщення та обслуговування торгівельного 
кіоску) по вулиці Залізничній, в районі ЗОШ № 8 міста Коростеня. 
4.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Дворецькій Наталії Володимирівні земельної ділянки площею 0,0030 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування торгівельного 
кіоску): 11 (одинадцять) місяців. 
4.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Дворецькою Наталією Володимирівною вказаної земельної 
ділянки: 495,44 грн. (чотириста дев’яносто п’ять гривень 44 копійки) в рік, 41,28 
грн. (сорок одна гривня 28 копійок) в місяць. 
 
5.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 22 грудня 
2010 року земельної ділянки, яка надана рішенням другої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 09 грудня 2010 року в короткострокову оренду 
Аверкіній Дані Валеріївні для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування торгівельного кіоску) по вулиці Грушевського, в районі 
будинку №74 міста Коростеня. 
5.1. Встановити строк короткострокової оренди Аверкіній Дані Валеріївні 
земельної ділянки площею 0,0017 га для комерційного використання 
(розміщення та обслуговування торгівельного кіоску): 11 (одинадцять) місяців. 



5.2. Встановити розмір орендної плати за використання Аверкіною Даною 
Валеріївною вказаної земельної ділянки: 787,44 грн. (сімсот вісімдесят сім 
гривень 44 копійки) в рік, 65,62 грн. (шістдесят п’ять гривень 62 копійки) в 
місяць. 
 
6.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 09 листопада 
2010 року земельної ділянки, яка надана рішенням сорок п’ятої сесії V-го 
скликання Коростенської міської ради від 28 жовтня 2010 року в 
короткострокову оренду Данильчук Світлані Василівні для розміщення та 
обслуговування тимчасового гаражу по вулиці Франко, в районі будинку №4-а 
міста Коростеня. 
6.1. Встановити строк короткострокової оренди Данильчук Світлані Василівні 
земельної ділянки площею 0,0025 га для розміщення та обслуговування 
тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
6.2. Встановити розмір орендної плати за використання Данильчук Світланою 
Василівною вказаної земельної ділянки: 382,02 грн. (триста вісімдесят дві гривні 
02 копійки) в рік, 31,84 грн. (тридцять одна гривня 84 копійки) в місяць. 
 
7.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 08 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VI-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2010 року в короткострокову 
оренду Яблонському Степану Семеновичу для розміщення та обслуговування 
тимчасового гаражу по вулиці Грушевського, в районі будинку №39 міста 
Коростеня. 
7.1. Встановити строк короткострокової оренди Яблонському Степану 
Семеновичу земельної ділянки площею 0,0024 га для розміщення та 
обслуговування тимчасового гаражу: 6 (шість) місяців. 
7.2. Встановити розмір орендної плати за використання Яблонським Степаном 
Семеновичем вказаної земельної ділянки: 366,74 грн. (триста шістдесят шість 
гривень 74 копійки) в рік, 30,56 грн. (тридцять гривень 56 копійок) в місяць. 
 
8.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду фізичній особі-підприємцю Маленчуку Василю Петровичу для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування торгівельного 
кіоску) по вулиці Щорса, в районі будинку №5 міста Коростеня. 
8.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Маленчуку Василю Петровичу земельної ділянки площею 0,0006 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування торгівельного 
кіоску): 11 (одинадцять) місяців. 
8.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Маленчуком Василем Петровичем вказаної земельної ділянки: 
403,08 грн. (чотириста три гривні 08 копійки) в рік, 33,59 грн. (тридцять три 
гривні 59 копійки) в місяць. 
 
 
 



9.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 08 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду Дітуну Сергію Васильовичу для розміщення та обслуговування 
тимчасового гаражу по 1-му провулку К.Маркса, 11 міста Коростеня. 
9.1. Встановити строк короткострокової оренди Дітуну Сергію Васильовичу 
земельної ділянки площею 0,0024 га для розміщення та обслуговування 
тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
9.2. Встановити розмір орендної плати за використання Дітуном Сергієм 
Васильовичем вказаної земельної ділянки: 284, 82 грн. (двісті вісімдесят чотири 
гривні 82 копійки) в рік, 23,73 грн. (двадцять три гривні 73 копійки) в місяць. 
 
10.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 08 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду Харакоз Наталії Вікторівні для розміщення та обслуговування 
тимчасового гаражу по вулиці Грушевського, в районі будинку № 41-А міста 
Коростеня. 
10.1. Встановити строк короткострокової оренди Харакоз Наталії Вікторівні 
земельної ділянки площею 0,0024 га для розміщення та обслуговування 
тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
10.2. Встановити розмір орендної плати за використання Харакоз Наталією 
Вікторівною вказаної земельної ділянки: 366,72 грн. (триста шістдесят шість 
гривень 73 копійки) в рік, 30,56 грн. (тридцять гривень 56 копійок) в місяць. 
 
11.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду Відкритому акціонерному товариству «Коростенський щебзавод» для 
виробничих потреб (розміщення та обслуговування електропідстанції) по вулиці 
Т.Кралі, в районі Спецбази міста Коростеня. 
11.1. Встановити строк короткострокової оренди Відкритому акціонерному 
товариству «Коростенський щебзавод» земельної ділянки площею 0,0663 га для 
виробничих потреб (розміщення та обслуговування електропідстанції): 11 
(одинадцять) місяців. 
11.2. Встановити розмір орендної плати за використання Відкритим 
акціонерним товариством «Коростенський щебзавод» вказаної земельної 
ділянки: 1 731,68 грн. (одна тисяча сімсот тридцять одна гривня 68 копійок) в 
рік, 144,30 грн. (сто сорок чотири гривні 30 копійок) в місяць. 
 
12.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду Дочірньому підприємству «Оптіма-770-Центр» Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Севен Севенті Петроліум» для комерційного використання 
(будівництва автозаправочної станції) по вулиці Жовтневій, 76-А міста 
Коростеня. 



12.1. Встановити строк короткострокової оренди Дочірньому підприємству 
«Оптіма-770-Центр» Товариству з обмеженою відповідальністю «Севен Севенті 
Петроліум» земельної ділянки площею 0,3118 га для комерційного 
використання (будівництва автозаправочної станції): 11 (одинадцять) місяців. 
12.2. Встановити розмір орендної плати за використання Дочірнім 
підприємством «Оптіма-770-Центр» Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Севен Севенті Петроліум» вказаної земельної ділянки: 10 210,69 грн. (десять 
тисяч двісті десять гривень 69 копійок) в рік, 850,89 грн. (вісімсот п’ятдесят 
гривень 89 копійок) в місяць. 
 
13.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Стандарт Люкс» для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці 
Грушевського, 14/2 міста Коростеня. 
13.1. Встановити строк короткострокової оренди Товариству з обмеженою 
відповідальністю «Стандарт Люкс» земельної ділянки площею 0,0073 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 
(одинадцять) місяців. 
13.2. Встановити розмір орендної плати за використання Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Стандарт Люкс» вказаної земельної ділянки: 
6 133,32 грн. (шість тисяч сто тридцять три гривні 32 копійки) в рік, 511,11 грн. 
(п’ятсот одинадцять гривень 11 копійок) в місяць. 
 
14.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 08 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду Завадській Марії Володимирівні для комерційного використання 
(розміщення та обслуговування магазину-салону мобільного зв’язку) по вулиці 
Грушевського, 17 міста Коростеня. 
14.1. Встановити строк короткострокової оренди Завадській Марії 
Володимирівні земельної ділянки площею 0,0016 га для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину-салону мобільного 
зв’язку): 11 (одинадцять) місяців. 
14.2. Встановити розмір орендної плати за використання Завадською Марією 
Володимирівною вказаної земельної ділянки: 1 344,36 грн. (одна тисяча триста 
сорок чотири гривні 36 копійок) в рік, 112,03 грн. (сто дванадцять гривень 03 
копійки) в місяць. 
 
15.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 08 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду фізичній особі-підприємцю Негруц Ларисі Анатоліївні для  
комерційного використання (розміщення та обслуговування офісу-магазину) по 
вулиці Грушевського, 14/2 міста Коростеня. 
15.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Негруц Ларисі Анатоліївні земельної ділянки площею 0,0032 га для 



комерційного використання (розміщення та обслуговування офісу-магазину): 11 
(одинадцять) місяців. 
15.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Негруц Ларисою Анатоліївною вказаної земельної ділянки: 
2 688,60 грн. (дві тисячі шістсот вісімдесят вісім гривень 60 копійок) в рік, 
224,05 грн. (двісті двадцять чотири гривні 05 копійок) в місяць. 
 
16.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 23 червня 
2008 року земельної ділянки, яка надана рішенням двадцять третьої сесії V-го 
скликання Коростенської міської ради від 12 червня 2008 року в 
короткострокову оренду фізичній особі-підприємцю Пашинській Людмилі 
Федорівні для  комерційного використання (розміщення та обслуговування 
стоматологічного кабінету) по вулиці Табукашвілі, 27 міста Коростеня. 
16.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Пашинській Людмилі Федорівні земельної ділянки площею 0,0051 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування стоматологічного 
кабінету): 11 (одинадцять) місяців. 
16.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Пашинською Людмилою Федорівною вказаної земельної ділянки: 
3 426,00 грн. (три тисячі чотириста двадцять шість гривень 00 копійок) в рік, 
285,50 грн. (двісті вісімдесят п’ять гривень 50 копійок) в місяць. 
 
17.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду Публічному акціонерному товариству «Коростенське спеціалізоване 
автопідприємство 0606 «Агропромтехніка» для виробничих потреб по вулиці 
Шатрищанській, 71 міста Коростеня. 
17.1. Встановити строк короткострокової оренди Публічному акціонерному 
товариству «Коростенське спеціалізоване автопідприємство 0606 
«Агропромтехніка» земельної ділянки площею 0,9197 га для виробничих 
потреб: 3 (три) роки. 
17.2. Встановити розмір орендної плати за використання Публічним 
акціонерним товариством «Коростенське спеціалізоване автопідприємство 0606 
«Агропромтехніка» вказаної земельної ділянки: 24 525,48 грн. (двадцять чотири 
тисячі п’ятсот двадцять п’ять гривень 48 копійок) в рік, 2 043,79 грн. (дві тисячі 
сорок три гривні 79 копійок) в місяць. 
 
18. В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 23 грудня 
2010 року земельної ділянки, яка надана рішенням другої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 09 грудня 2010 року в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Волківській Олені Петрівні для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування торгівельного павільйону) по 
вулиці Табукашвілі, 20-в міста Коростеня. 
18.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Волківській Олені Петрівні земельної ділянки площею 0,0055 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування торгівельного 
павільйону): 11 (одинадцять) місяців. 



18.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Волківською Оленою Петрівною вказаної земельної ділянки: 
3 504,24 грн. (три тисячі п’ятсот чотири гривні 24 копійки) в рік, 292,02 грн. 
(двісті дев’яносто дві гривні 02 копійки) в місяць. 
 
19.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10.02.2011 
року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Пашинській Наталії Петрівні для  комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці Щорса, 2 
міста Коростеня. 
19.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Пашинській Наталії Петрівні земельної ділянки площею 0,0040 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 
(одинадцять) місяців. 
19.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Пашинською Наталією Петрівною вказаної земельної ділянки: 
671,76 грн. (шістсот сімдесят одна гривня 76 копійок) в рік, 55,98 грн. (п'ятдесят 
п’ять гривень 98 копійок) в місяць. 
 
20.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10.02.2011 
року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову оренду 
Малому підприємству «Стандарт» для  комерційного використання (розміщення 
та обслуговування магазину) по вулиці Зв’язківців, 13 міста Коростеня. 
20.1. Встановити строк короткострокової оренди Малому підприємству 
«Стандарт» земельної ділянки площею 0,0079 га для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 (одинадцять) 
місяців. 
20.2. Встановити розмір орендної плати за використання Малим підприємством 
«Стандарт» вказаної земельної ділянки: 2 341,20 грн. (дві тисячі триста сорок 
одна гривня 20 копійок) в рік, 195,10 грн. (сто дев’яносто п’ять гривень 10 
копійок) в місяць. 
 
21.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10.02.2011 
року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову оренду 
Малому підприємству «Стандарт» для  комерційного використання (розміщення 
та обслуговування магазину) по вулиці Гастелло, 16 міста Коростеня. 
21.1. Встановити строк короткострокової оренди Малому підприємству 
«Стандарт» земельної ділянки площею 0,0046 га для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 (одинадцять) 
місяців. 
21.2. Встановити розмір орендної плати за використання Малим підприємством 
«Стандарт» вказаної земельної ділянки: 2 130,84 грн. (дві тисячі сто тридцять 
гривень 84 копійки) в рік, 177,57 грн. (сто сімдесят сім гривень 57 копійок) в 
місяць. 
 



22.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10.02.2011 
року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову оренду 
Малому підприємству «Стандарт» для  комерційного використання (розміщення 
та обслуговування магазину) по вулиці Б.Шосе, 27-А міста Коростеня. 
22.1. Встановити строк короткострокової оренди Малому підприємству 
«Стандарт» земельної ділянки площею 0,0110 га для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 (одинадцять) 
місяців. 
22.2. Встановити розмір орендної плати за використання Малим підприємством 
«Стандарт» вказаної земельної ділянки: 2 431,08 грн. (дві тисячі чотириста 
тридцять одна гривня 08 копійок) в рік, 202,59 грн. (двісті дві гривні 59 копійок) 
в місяць. 
 
23.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 10.02.2011 
року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову оренду 
Малому підприємству «Стандарт» для  комерційного використання (розміщення 
та обслуговування магазину) по вулиці Кірова, 8 міста Коростеня. 
23.1. Встановити строк короткострокової оренди Малому підприємству 
«Стандарт» земельної ділянки площею 0,0498 га для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 (одинадцять) 
місяців. 
23.2. Встановити розмір орендної плати за використання Малим підприємством 
«Стандарт» вказаної земельної ділянки: 38 049,48 грн. (тридцять вісім тисяч 
сорок дев’ять гривень 48 копійок) в рік, 3 170,79 грн. (три тисячі сто сімдесят 
гривень 79 копійок) в місяць. 
 
24. В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 07.02.2011 
року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Чечету Віталію Ярославовичу для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування магазину) по вулиці 
Сосновського, 2, кв. 3 міста Коростеня. 
24.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Чечету Віталію Ярославовичу земельної ділянки площею 0,0023 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування магазину): 11 
(одинадцять) місяців. 
24.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Чечетом Віталієм Ярославовичему вказаної земельної ділянки: 
1 753,68 грн. (одна тисяча сімсот п’ятдесят три гривні 68 копійок) в рік, 146,14 
грн. (сто сорок шість гривень 14 копійок) в місяць. 
 
25. В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 30.12.2010 
року земельної ділянки, яка надана рішенням другої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 9 грудня 2010 року в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Мельнийчук Наталі Олександрівні для комерційного 



використання (розміщення та обслуговування торгівельного павільйону) по 
вулиці Базарна площа, 1-А міста Коростеня. 
25.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Мельнийчук Наталі Олександрівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування торгівельного 
павільйону): 5 (п’ять) місяців. 
25.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Мельнийчук Наталією Олександрівною вказаної земельної 
ділянки: 1 263,24 грн. (одна тисяча двісті шістдесят три гривні 24 копійки) в рік, 
105,27 грн. (сто п’ять гривень 27 копійок) в місяць. 
 
26. В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 30.12.2010 
року земельної ділянки, яка надана рішенням другої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 9 грудня 2010 року в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Мельнийчук Наталі Олександрівні для комерційного 
використання (розміщення та обслуговування торгівельного павільйону) по 
вулиці Сосновського, 40-А міста Коростеня. 
26.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Мельнийчук Наталі Олександрівні земельної ділянки площею 0,0018 га для 
комерційного використання (розміщення та обслуговування торгівельного 
павільйону): 11 (одинадцять) місяців. 
26.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Мельнийчук Наталією Олександрівною вказаної земельної 
ділянки: 1086,72 грн. (одна тисяча вісімдесят шість гривень 72 копійки) в рік, 
90,56 грн. (дев’яносто гривень 56 копійок) в місяць. 
 
27. В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 07.02.2011 
року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову оренду 
фізичній особі-підприємцю Бондар Ганні Андріївні для комерційного 
використання по вулиці Шолом-Алейхема, 13-А міста Коростеня. 
27.1. Земельну ділянку площею 0,0696 га по вулиці Шолом-Алейхема, 13-А 
міста Коростеня зарахувати до земель не наданих у власність або постійне 
користування Коростенської міської ради (рядок 96 Ф.6-зем). 
27.2. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Бондар Ганні Андріївні земельної ділянки площею 0,0751 га для комерційного 
використання: 11 (одинадцять) місяців. 
27.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Бондар Ганною Андріївною вказаної земельної ділянки: 49 177,08 
грн. (сорок дев’ять тисяч сто сімдесят сім гривень 08 копійок) в рік, 4 098,09 
грн. (чотири тисячі дев’яносто вісім гривень 09 копійок) в місяць. 
 
28.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 18.02.2011 
року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го скликання 
Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову оренду 
Приватному підприємству «Морозко-Коростень» для  комерційного 
використання по вулиці Кірова, 88 міста Коростеня. 



28.1. Встановити строк короткострокової оренди Приватному підприємству 
«Морозко-Коростень» земельної ділянки площею 0,0195 га для комерційного 
використання: 11 (одинадцять) місяців. 
28.2. Встановити розмір орендної плати за використання Приватному 
підприємству «Морозко-Коростень» вказаної земельної ділянки: 4 946,76 грн. 
(чотири тисячі дев’ятсот сорок шість гривень 76 копійок) в рік, 412,23 грн. 
(чотириста дванадцять гривень 23 копійки) в місяць. 
 
29.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 08 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду гр. Васяновичу Володимиру Олексійовичу для розміщення та 
обслуговування тимчасового гаражу по 1-му пров. К.Маркса міста Коростеня. 
29.1. Встановити строк короткострокової оренди гр. Васяновичу Володимиру 
Олексійовичу земельної ділянки площею 0,0024 га для розміщення та 
обслуговування тимчасового гаражу: 11 (одинадцять) місяців. 
29.2. Встановити розмір орендної плати за використання гр. Васяновичем 
Володимирем Олексійовичем вказаної земельної ділянки: 366,72 грн. (триста 
шістдесят шість гривень 72 копійки) в рік, 30,56 грн. (тридцять гривень 72 
копійки) в місяць. 
 
30.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 7 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу для  
комерційного використання  по вулиці Гастелло, 28-А міста Коростеня. 
30.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Шазі Анатолію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0169 га для 
комерційного використання: 11 (одинадцять) місяців. 
30.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Шагою Анатолієм Миколайовичем вказаної земельної ділянки: 
5 659,10 грн. (п’ять тисяч шістсот п’ятдесят дев’ять гривень 10 копійок) в рік, 
471,59 грн. (чотириста сімдесят одна гривня 59 копійок) в місяць. 
 
31.  В зв’язку з закінченням строку дії, поновити договір оренди від 7 лютого 
2011 року земельної ділянки, яка надана рішенням четвертої сесії VІ-го 
скликання Коростенської міської ради від 27 січня 2011 року в короткострокову 
оренду фізичній особі-підприємцю Шазі Анатолію Миколайовичу для  
комерційного використання  по вулиці Гастелло, 28-А міста Коростеня. 
31.1. Встановити строк короткострокової оренди фізичній особі-підприємцю 
Шазі Анатолію Миколайовичу земельної ділянки площею 0,0009 га для 
комерційного використання: 11 (одинадцять) місяців. 
31.2. Встановити розмір орендної плати за використання фізичною особою-
підприємцем Шагою Анатолієм Миколайовичем вказаної земельної ділянки: 
301,40 грн. (триста одна гривня 40 копійок) в рік, 25,12 грн. (двадцять п’ять 
гривень 12 копійок) в місяць. 
 
 



32. Вище вказаним громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним 
особам в місячний термін укласти та зареєструвати договори короткострокової 
оренди земельних ділянок, начальнику Відділу Держкомзему у м. Коростені 
(Вигівській Р. П.) забезпечити зберігання  договору короткострокової оренди, 
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». 
 
 

33. Відділу Держкомзему у місті 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 
 


