
 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
ХХ сесії міської ради VІІI скликання 

 

23 грудня 2021 року № 5 

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 Яноверу Абраму Ісаковичу строком на 1 рік (до 23.12.2022 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. 

2. Поновити Костюк Інні Юріївні строком на 1 рік (до 23.12.2022 р.) договір оренди 

земельної ділянки площею 203 кв. м по пр. Миру, 28/6 (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0953) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури. 

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 Костюку Анатолію Ростиславовичу строком на 1 рік (до 23.12.2022 р.) 

договір оренди земельної ділянки площею 31 кв. м по пр. Миру, 28/20 (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0957) для будівництва та обслуговування будівель ринкової 

інфраструктури. 

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 Маєвському Віталію Антоновичу строком на 1 рік (до 23.12.2022 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 99 кв. м по вул. Українській, 68-А (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0553) 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. 

5. Поновити Репецькій Галині Вікторівні строком на 5 років (до 23.12.2026 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 91 кв. м по вул. Українська, 5-А (кадастровий номер 



6810700000:01:004:0735) 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. 

6. Поновити Босюку Василю Івановичу строком на 5 років (до 23.12.2026 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 17 кв. м по вул. 400-річчя Шепетівки, 5-А (кадастровий 

номер 6810700000:01:006:0511) 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. 

7. Поновити Лисюк Ірині Антонівні строком на 3 роки (до 23.12.2024 р.) договір оренди 

земельної ділянки площею 25 кв. м по вул. Валі Котика, 136-А (кадастровий номер 

6810700000:01:004:0514) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(обслуговування кіоску). 

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 Шершунович Тетяні Олександрівні строком на 3 роки (до 23.12.2024 р.) 

договір оренди земельної ділянки площею 72 кв. м по Старокостянтинівському шосе, 31-А 

(кадастровий номер 6810700000:01:015:0375) для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (обслуговування павільйону 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. 

9. Поновити Верхогляду Михайлу Івановичу строком на 3 роки (до 23.12.2024 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 391 кв. м по вул. Героїв Небесної Сотні, 108-Б 

(кадастровий номер 6810700000:01:008:0731) 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. 

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

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну 

комісію з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони 

навколишнього середовища (голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 


