
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ 
Х сесії міської ради VІІI скликання 

 

27 травня 2021 року № 18 

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 Синюті Володимиру Володимировичу строком на 5 років (до 27.05.2026 р.) 

договір оренди земельної ділянки площею 308 кв. м по вул. Українській, 94-А (кадастровий 

номер 6810700000:01:005:0551) для обслуговування гаражів. 

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 Гурському Петру Анатолійовичу строком на 3 роки (до 27.05.2024 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 40 кв. м по вул. Українській, 104-Б (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0599) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(обслуговування кіоску по продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва). 

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 Припуті Аліні Володимирівні строком на 3 роки (до 27.05.2024 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 34 кв. м по вул. Героїв Небесної Сотні, 38 (кадастровий 

номер 6810700000:01:008:1147) 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. 

4. Поновити Додарчук Людмилі Михайлівні строком на 3 роки (до 27.05.2024 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 21 кв. м по вул. Островського,9-А (кадастровий номер 

6810700000:01:007:0654) 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 Бушко Ользі Анатоліївні строком на 1 рік (до 27.05.2022 р.) договір оренди 

земельної ділянки площею 80 кв. м по вул. Чкалова,1-А (кадастровий номер 

6810700000:01:007:0685) для будівництва та обслуговування юридичної консультації. 



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 Шевчуку Василю Ярославовичу строком на 1 рік (до 27.05.2022 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 16 кв. м по вул. Лозовій,1-А (кадастровий номер 

6810700000:01:006:0492) 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. 

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

діяльності виконавчих органів ради Мовсісяна А.В. та постійну комісію з питань земельних 

відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії 

Піголь О.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 


