
   
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXI сесії міської ради VІІI скликання 

 

24 листопада 2022 року № 13 

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 Дацюком Анатолієм Дмитровичем строком на 5 років (до 24.11.2027 р.) договір 

оренди землі площею 61 кв. м по просп. Миру, 31-В (кадастровий номер 

6810700000:01:007:0661) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування торгівельного павільйону). 

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 Корнійчук Софією Петрівною строком на 5 років (до 24.11.2027 р.) договір 

оренди землі площею 24 кв. м по просп. Миру, 31 (кадастровий номер 

6810700000:01:007:0923) для будівництва індивідуальних гаражів. 

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 Перехристюком Віталієм Миколайовичем строком на 3 роки (до 24.11.2025 р.) 

договір оренди землі площею 28 кв. м по вул. Миколи Дзявульського, 34-А (кадастровий 

номер 6810700000:01:007:0705) 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 Товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОХІМПРОМ» строком на 

3 роки (до 24.11.2025 р.) договір оренди землі площею 3280 кв. м по вул. Рампова, 18 

(кадастровий номер 6810700000:01:003:1019) 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 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 Майданець Оленою Віталіївною строком на 5 років (до 24.11.2027 р.) договір 

оренди землі площею 95 кв. м по вул. Героїв Небесної Сотні, 23 (кадастровий номер 

6810700000:01:007:0879) 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 Сікорою Валентином Миколайовичем строком на 3 роки (до 24.11.2025 р.) 

договір оренди землі площею 372 кв. м по Старокостянтинівському шосе, 18 (кадастровий 

номер 6810700000:01:013:0371) 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. Укласти з Свято-Різдво-Богородичним чоловічим монастирем строком на 3 роки (до 

24.11.2025 р.) договір оренди землі площею 50 кв. м по вул. Валі Котика, 3-А (кадастровий 

номер 6810700000:01:006:0497) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

обслуговування іконної лавки). 

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. 

8. Укласти з Беспальком Вікторем Володимировичем, Слісарчуком Анатолієм 

Олексійовичем строком на 5 років (до 24.11.2027 р.) договір оренди землі площею 42 кв. м 

по вул. Героїв Небесної Сотні, 26-Б (кадастровий номер 6810700000:01:008:0851) 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. 

9. 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 

 

 


