
 
   

НЕМІШАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

 

БУЧАНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про подовження терміну дії договору оренди земельної ділянки площею 0.28 га по вул. 

Чкалова, 34 в смт Немішаєве, укладеного з громадянином Гавришем Романом Леонідовичем, 

цільове призначення - для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

 

кадастровий номер земельної ділянки  3221055900: 

 

Розглянувши заяву громадянина Гавриша Романа Леонідовича  щодо подовження терміну дії  

договору оренди земельної ділянки площею 0.28 га по вул. Чкалова, 34 в смт Немішаєве   

Київської області, на якій розташований належний йому  на праві власності об’єкт нерухомого 

майна - кафе, приймаючи до уваги, що орендар використовує земельну ділянку за цільовим 

призначенням, своєчасно сплачує орендну плату та  дотримується умов договору, відповідно до п. 

38 договору оренду земельної ділянки від __   , зареєстрованого _____________,  керуючись ст. 12, 

120 Земельного кодексу України, ст. 7  Закону України « Про оренду землі»,   пунктом 34 частини 

1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації 

постійної комісії з питань земельних відносин, агропромислового комплексу, архітектури та 

капітального будівництва, екології, охорони навколишнього середовища, лісового та водного 

господарства  селищна рада   В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Подовжити термін дії договору  оренди земельної ділянки  площею 0,28 га, яку 

використовує громадянин Гавриш Роман Леонідович  для будівництва та обслуговування закладів 

торгівлі по вул. Чкалова, 34 в смт Немішаєве Київської області  на  3 (три ) роки .  

2. Встановити  орендну плату в розмірі 4 %  (чотири відсотки) на рік від нормативної 

грошової оцінки вищезгаданої земельної ділянки. 

3. Доручити селищному голові підписати додаткову угоду до договору оренди земельної 

ділянки  

          4.Громадянину Гавришу Р.Л. зареєструвати додаткову угоду до договору оренди земельної 

ділянки відповідно до чинного законодавства.  

 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних 

відносин, агропромислового комплексу, архітектури та капітального будівництва, екології, 

охорони навколишнього середовища, лісового та водного господарства. 

 

Селищний голова                            П. Перевозник 

 

 

смт. Немішаєве 

№ -08-VІІІ- 

25.03.2021  р. 


