
    
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXI сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 15 

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 Краснолуцькому Олегу Васильовичу строком на 3 роки (до 17.02.2025 р.) 

договір оренди земельної ділянки площею 30 кв. м по просп. Миру, 31 (кадастровий номер 

6810700000:01:007:0686) для будівництва індивідуальних 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 Кармаш Аллі Дмитрівні строком на 3 роки (до 17.02.2025 р.) договір оренди 

земельної ділянки площею 42 кв. м по просп. Миру, 24-В (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0585) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 

(обслуговування торгівельного павільйону «Квіти»). 

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 Дацику Вячеславу Олександровичу строком на 1 рік (до 17.02.2023 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 2297 кв. м по вул. Максима Залізняка, 25-Д (кадастровий 

номер 6810700000:01:011:0239) 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 Пушкаруку Валерію Петровичу строком на 1 рік (до 17.02.2023 р.) договір 

оренди земельної ділянки площею 500 кв. м по вул. Максима Залізняка, 25 (кадастровий 

номер 6810700000:01:011:0247) 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. 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.). 

 

 

Секретар міської ради                                                                                            Роман ВОЗНЮК 

 

 

 


