
                                                                                                                Проект рішення 

                  
Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

 РІШЕННЯ 

 ______ сесії міської ради VІI скликання  
 

  
від ____________ 2019 року № ___ 

           м. Шепетівка 

 

Про зміну річного розміру орендної плати 

за користування земельною ділянкою 

комунальної власності на період будівництва  

(реконструкції) об’єкта нерухомості 

 

Відповідно до пп.1.18 Додатку 13.5.1 рішення XL сесії міської ради VII скликання від 

07.06.2018 №13 «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік на території міста 

Шепетівка», враховуючи клопотання та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до п.5 та п.9 договору оренди землі від 24.04.2017року (державна реєстрація 

04.05.2017 за №20372980) кадастровий номер 6810700000:01:005:0597, яка розташована по 

проспекту Миру,20-А, площею 3210 кв.м., для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі, на період дії даного договору, укладеного між Шепетівською міською радою та 

Червонюк Галиною Василівною та викласти зазначені пункти в редакції проекту додаткової 

угоди №1, що додається.(Додаток ) 

2. Доручити міському голові підписати від імені міської ради додаткову угоду до договору 

оренди землі від 24.04.2017року (державна реєстрація 04.05.2017 за №20372980) кадастровий 

номер 6810700000:01:005:0597, яка розташована по проспекту Миру,20-А, площею 3210 

кв.м., для будівництва та обслуговування будівель торгівлі . 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Вихівського В.Б. та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії Синюта В.В.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                              М. Полодюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення ________сесії 

міської  ради VІІ скликання 

від _________2019 р. № _______ 

  

 ДОДАТКОВА УГОДА №1 

ДО ДОГОВОРУ  ОРЕНДИ    ЗЕМЛІ  

від 24 квітня 2017 року 

(державна реєстрація 04.05.2017 року за №20372980) 
  

м. Шепетівка                                                                                      «___»________ 2019 року 
  

Шепетівська міська рада в особі Шепетівського міського голови Полодюка 

Михайла Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», іменований в подальшому “Орендодавець”, з однієї 
сторони та Червонюк Галина Василівна, іменована в подальшому “Орендар”, з 

другої сторони,  на підставі Закону України «Про оренду землі»,  рішення XL 

сесії міської ради VII скликання від 7 червня 2018 року №13 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на 2019 рік на території міста Шепетівка», та за 
домовленістю сторін на підставі рішення ______ сесії міської ради VII скликання 

від 28 березня 2019 року № ____ «Про зміну річного розміру орендної плати за 

користування земельною ділянкою комунальної власності на період будівництва 
(реконструкції) об’єкта нерухомості» уклали цю додаткову угоду №1 до договору 

оренди земельної ділянки по Проспекту Миру,20-А від 24 квітня 2017 року, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про 

реєстрацію іншого речового права 04.05.2017 року за № 20372980 а саме: 
  

внести зміни в  п.5 та п.9 до договору оренди земельної ділянки, яка 
знаходиться в м. Шепетівка по Проспекту Миру,20-А  площею 3210 кв. м. та 

викласти їх в такій редакції:  
  

«п.5 Нормативна грошова оцінка орендованої земельної ділянки становить:  

                     2 646 386,13 грн. в рік» 

  

«п.9 Орендна плата (об’єкт на період будівництва (реконструкції), але строком 

не більше двох років) вноситься орендарем у грошовій формі і встановлена у 
розмірі 3% від нормативної грошової оцінки та становить:  

                     79 391,58 грн. в рік 

  

         Додаткова угода до договору є невід’ємною частиною договору  оренди 

земельної ділянки по Проспекту Миру,20-А від 24 квітня 2017 року, 

зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права 04.05.2017 року за № 20372980 та набирає 

чинності після підписання сторонами та її  державної реєстрації. 



         Копія примірника цієї додаткової угоди до договору у 5-ти денний термін 

від дня її державної реєстрації надається «Орендарем» до відповідного органу 
Державної фіскальної служби України. 

        Додаткова угода до договору укладена в двох примірниках, що мають 

однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в 
Орендаря. 
  

Невід’ємною частиною додаткової угоди №1 до договору оренди землі від 24 

квітня 2017 року  по Проспекту Миру,20-А є витяг з технічної документації  

про нормативну грошову оцінку станом на 04.02.2019 року. 
  

                                                                 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

  

Орендодавець:                                                  Орендар:                            

                                                                   

                                                                           

Шепетівська міська рада                                 
м.Шепетівка                                                                                               

вул.Островського, 4                                          

р/р 354150013678                                              

ГУДК у Хмельницькій області                        

МФО  815013                                                     

ЄДРПОУ 34175421                                         

  

Червонюк Галина 

Василівна 

вул.Завадського,64/2 

кв.154 

м. Хмельницький 

паспорт серії НА 021769 

виданий Хмельницьким 

МУ УМВС України в 

Хмельницькій області 

18.11.1995 

ідентифікаційний номер 

2715402842 

  

  

ПІДПИСИ  СТОРІН 

            
       

 Міський голова                                                 

                          
                                                                                                                                             

                                                                                          

                                                                                     

                                                                                                                                             
                    ___________ М.І.Полодюк                           _____________ 

Г.В.Червонюк                                                                         

                                                                                             
                       М.П.                                                                        М.П. 

  

Порівняльна таблиця  
до проекту рішення ____ сесії міської ради VІІ скликання 

від __________ 2019 р. № __ 



«Про зміну річного розміру орендної плати за користування земельною ділянкою 

комунальної власності на період будівництва (реконструкції) об’єкта нерухомості »  

1. п.5 Нормативна грошова оцінка 

орендованої земельної ділянки на 

дату укладення договору становить:  

2.                                  529 277,23 грн. 

  

п.9. Орендна плата вноситься орендарем у 

грошовій формі і встановлена у розмірі 12% 

від нормативної грошової оцінки та 

становить : 63 513,27 грн. в рік 

п.5.Нормативна грошова оцінка орендованої 

земельної ділянки становить:  

                              2 646 386,13 грн. в рік 
  

  

п.9 Орендна плата (об’єкт на період 

будівництва (реконструкції), але строком не 

більше двох років) вноситься орендарем у 

грошовій формі і встановлена у розмірі 3% 

від нормативної грошової оцінки та 

становить: 79 391,58 грн. в рік. 

  

  

  

Секретар міської ради                                                   М.Кикоть 

  

 


