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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 

___ сесії міської ради VІІI скликання 
 

від ___________ 2021 р. № ___ 

м. Шепетівка 

 

Про поновлення договору оренди 

водного об’єкта  

 

        Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних 

відносин»,  ч. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних 

об'єктів у комплексі з земельними ділянками», ст.51 Водного кодексу України та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Поновити договір оренди водного об’єкта терміном на один рік від 09 квітня 2020 року, 

що був укладений з Турінським Володимиром Володимировичем, зареєстрований в 

державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 03.06.2020 року (номер запису про 

право в державному реєстрі речових прав 36798408) без проведення земельних торгів в 

порядку укладення договору оренди землі в комплексі з розташованим на ній водним 

об’єктом. 

2. Укласти з  Турінським Володимиром Володимировичем договір оренди землі в 

комплексі з розташованим на ній водним об’єктом загальною площею 4,3828 га 

кадастровий номер 6825586000:02:002:0002, за межами населеного пункту с.Пліщин в 

межах Шепетівської територіальної громади для рибогосподарських потреб. 

3. Встановити річний розмір орендної плати за земельну ділянку у розмірі 5% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за водний об’єкт відповідно до Методики 

визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти, затвердженої Наказом 

Міністерства екології та природних ресурсів від 28.05.2013 року №236. 

4. Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди землі в комплексі з 

розташованим на ній водним об’єктом та протягом 10 днів від підписання договору 

провести  державну реєстрацію іншого речового права в Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків та постійну комісію з питань 

земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища 

(голова комісії Піголь О.А.). 

 

Міський голова                                                                                                     Віталій БУЗИЛЬ 

                                                                                                            


