
 

                                          ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА        проєкт Гринь О.               
   ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

     РІШЕННЯ 
  ______ сесії міської ради  VIIІ  скликання                   

    від   ___________   2022  р. №  ___                                                               м.Шепетівка   

Про  звільнення від орендної плати 
за майно  комунальної  власності  
Шепетівської  міської територіальної громади 

 
Розглянувши лист управління освіти  № 01-21/157 від 31.03.2022 р., враховуючи що 

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в 
Україні» із 24.02.2022 р. в Україні введено воєнний стан, керуючись  Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  Порядком передачі в оренду державного та 
комунального майна затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020р. 
№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,  рішенням  Шепетівської 
міської ради  від 23.12.2022р. № 25 Про затвердження нормативних документів з питань 
оренди майна комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади», листом 
Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р. щодо засвідчення 
форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), та з метою  підтримки суб’єктів 
господарювання ( фізичні, юридичні особи), які тимчасово не здійснюють діяльність на 
території Шепетівської міської територіальної громади, в умовах військового стану, 
Шепетівська міська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Установити: 
1.1. На період з 01.03.2022 року  і до моменту припинення воєнного стану звільняються 

від сплати орендної плати, орендарі, які у вказаний період тимчасово,  з 
обґрунтованих підстав, не здійснюють господарську діяльність однак орендують  
майно комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади; 

1.2. У разі відновлення діяльності у період зазначеному у п.1.1., звільнення від сплати  
орендної плати здійснюється за період з 01.03.2022 до дати відновлення господарської  
діяльності. 

2. Орендодавцям комунального майна Шепетівської міської територіальної громади 
повідомити орендарів про прийняте рішення. 

3. Рішення про звільнення від орендної плати приймає орендодавець на підставі  
письмового звернення  від орендаря, з обґрунтованих підстав для звільнення, копію  
такого рішення, протягом 10 днів з моменту його прийняття, надається орендодавцем 
управлінню економіки, підприємництва та підтримки інвестицій для узагальнення та 
подальшого інформування постійної депутатської комісії з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань розвитку 
промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, 
транспорту, енергетики та зв’язку (голова комісії Бондарєв  М.В),заступника міського 
голови з  питань виконавчих органів ради за розподілом обов’язків. 
 

Міський голова                                                                                                  Віталій БУЗИЛЬ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готувала: 
Головний спеціаліст відділу підприємництва 
та аналізу управління економіки, підприємництва 
та підтримки інвестицій                                                                        Світлана ПОЛОДЮК      
 
 
Завізовано: 
 
 
Заступник міського голови                                                                   Віталій ЯНУШЕВСЬКИЙ 
 
 
                  
 
Начальник управління   економіки, підприємництва 
та підтримки інвестицій                                                                         Олександр ГРИНЬ 
 
 
 
Начальник  відділу правового та  
кадрового забезпечення                                                                         Руслан РАТУШНИЙ 
 

Секретар міської ради                                                                             Роман ВОЗНЮК 

 
 
Голова  комісії з питань розвитку промисловості, 
житлово-комунального господарства,  
підприємницької діяльності, транспорту,  
енергетики та зв’язку                                                                                Максим БОНДАРЄВ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


