
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXVIII сесії міської ради VІІI скликання 

 

22 вересня 2022 року № 8 

м. Шепетівка 

 

Про укладення договорів оренди землі  

на новий строк 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. Укласти з Ткачуком Валерієм Андрійовичем строком на 5 років (до 22.09.2027 р.) договір 

оренди землі площею 149 кв. м по вул. Судилківській, 9-А (кадастровий номер 

6810700000:01:008:0817) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди землі та протягом 10 днів 

від підписання договору  провести державну реєстрацію іншого речового права в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2. Укласти з Ткачуком Валерієм Андрійовичем строком на 5 років (до 22.09.2027 р.) договір 

оренди землі площею 147 кв. м по вул. Героїв Небесної Сотні, 63 (кадастровий номер 

6810700000:01:007:0616) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди землі та протягом 10 днів 

від підписання договору  провести державну реєстрацію іншого речового права в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

3. Укласти з Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОМАРКЕТ 2015» строком 

на 10 років (до 22.09.2032 р.) договір оренди землі площею 1107 кв. м по вул. Валі Котика, 

172-А (кадастровий номер 6810700000:01:004:1366) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди землі та протягом 10 днів 

від підписання договору провести державну реєстрацію іншого речового права в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Укласти з Шевчук Оленою Володимирівною строком на 10 років (до 22.09.2032 р.) договір 

оренди землі площею 934 кв. м по вул. Устима Кармелюка, 17 (кадастровий номер 

6810700000:01:013:0138) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди землі та протягом 10 днів 

від підписання договору провести державну реєстрацію іншого речового права в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

5. Укласти з Павлійчуком Олегом Анатолійовичем строком на 5 років (до 22.09.2027 р.) 

договір оренди землі площею 17 кв. м по вул. Українській, 32-А (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0618) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 



Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди землі та протягом 10 днів 

від підписання договору  провести державну реєстрацію іншого речового права в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

6. Укласти з Павлійчуком Олегом Анатолійовичем строком на 5 років (до 22.09.2027 р.) 

договір оренди землі площею 17 кв. м по вул. Українській, 32-А (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0710) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. 

Зобов’язати орендаря у місячний термін підписати договір оренди землі та протягом 10 днів 

від підписання договору  провести державну реєстрацію іншого речового права в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

7. 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 Олександр ПІГОЛЬ). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ 

 

  
 


