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Україна 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

___ сесії міської ради VІІI скликання 
 

від ___________ 2020 р. № __ 
        м. Шепетівка 

 

Про поновлення договорів оренди 
земельних ділянок згідно із ст. 33 
Закону України «Про оренду землі» 
 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі» та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА 
БАГАТОГАЛУЗЕВА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА» строком на 3 роки (до 
_______ 2023 р.) договір оренди земельної ділянки площею 2000 кв. м по вул. Титова, 1-А 
(кадастровий номер 6810700000:01:009:0366) для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій. 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
2. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «ТВФ «ФОРТУНА» строком на 
5 років (до _______ 2025 р.) договір оренди земельної ділянки площею 2961 кв. м по 
вул. Степана Бандери, 61 (кадастровий номер 6810700000:01:005:0748) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
3. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «Велес-Агро ЛТД» строком на 
3 роки (до _______ 2023 р.) договір оренди земельної ділянки площею 12125 кв. м по 
вул. Економічній, 27-А (кадастровий номер 6810700000:01:010:0553) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
4. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «Велес-Агро ЛТД» строком на 



3 роки (до _______ 2023 р.) договір оренди земельної ділянки площею 7251 кв. м по 
вул. Економічній, 27-Б (кадастровий номер 6810700000:01:010:0554) для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості. 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
5. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «ІМІДЖ ЕВОЛЮШН» строком на 
10 років (до _______ 2030 р.) договір оренди земельної ділянки площею 2428 кв. м по 
Старокостянтинівському шосе, 70 (кадастровий номер 6810700000:01:014:0234) для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства (обслуговування АЗС). 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
6. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «ПЕРСЕКТИВА ПРО» строком на 
10 років (до ________ 2030 р.) договір оренди земельної ділянки площею 4000 кв. м по 
вул. Митрополита Шептицького, 2-Н (кадастровий номер 6810700000:01:004:0584) для 
розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього 
господарства (обслуговування АЗС). 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
7. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОТРЕЙД ЕКСПО» строком на 
10 років (до ________ 2030 р.) договір оренди земельної ділянки площею 3000 кв. м по 
вул. Судилківській, 181 (кадастровий номер 6810700000:01:009:0282) для розміщення та 
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 
(обслуговування АЗС). 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
8. Поновити Товариству з обмеженою відповідальністю «АВІДІС-А» строком на 5 років (до 
________ 2025 р.) договір оренди земельної ділянки площею 765 кв. м по 
Старокостянтинівському шосе, 30-А (кадастровий номер 6810700000:01:014:0014) для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
9. Поновити Левчук Зої Миколаївні строком на 3 роки (до _______ 2023 р.) договір оренди 
земельної ділянки площею 105 кв. м по пров. Гагаріна, 19-А (кадастровий номер 
6810700000:01:008:1292) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
10. Поновити Яноверу Абраму Ісаковичу строком на 1 рік (до ________ 2021 р.) договір 
оренди земельної ділянки площею 16 кв. м по вул. 400-річчя Шепетівки, 5-А (кадастровий 
номер 6810700000:01:006:0599) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 
обслуговування кіоску по ремонту взуття). 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 



11. Поновити Пузирьову Миколі Володимировичу строком на 3 роки (до ________ 2023 р.) 
договір оренди земельної ділянки площею 16 кв. м по вул. Чкалова, 5-А (кадастровий номер 
6810700000:01:007:0587) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 
обслуговування кіоску для здійснення комерційної діяльності). 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
12. Поновити Гладуну Анатолію Олексійовичу строком на 3 роки (до ________ 2023 р.) 
договір оренди земельної ділянки площею 55 кв. м по вул. Залізничній, 69-Б (кадастровий 
номер 6810700000:01:003:0662) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для  
обслуговування кіоску по наданню послуг населенню). 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
13. Нечипорук Олені Петрівні строком на 3 роки (до ________ 2023 р.) договір оренди 
земельної ділянки площею 95 кв. м по вул. Залізничній, 36-А (кадастровий номер 
6810700000:01:003:0661) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 
здійснення комерційної діяльності). 
Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди (додаткову угоду) 
земельної ділянки та протягом 10 днів від підписання договору (додаткової угоди) провести 
його (її) державну реєстрацію. 
14. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Мовсісян А.В. 
та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони 
навколишнього середовища (голова комісії Піголь О.А.). 
 
 
 

Міський голова                                                                                     Віталій БУЗИЛЬ 


