
 
 
 
 

Про продаж земельної ділянки 
МПП “Дружба” 

 
 

На підставі статей 6, 21 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статей 17, 122, 125, 126, 128 Земельного кодексу України, статті 31 
Закону України “Про оренду землі”, розглянувши клопотання МПП “Дружба” 
про надання згоди на викуп земельної ділянки, зареєстроване в обласній 
державній адміністрації 06.11.2018 року за № 99/7635-11-25/2018, враховуючи 
звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за межами населених 
пунктів Пліщинської сільської ради Шепетівського району (виконавець 
Земельно-аграрний центр “Карат”, м. Хмельницький) та рецензію на вказаний 
звіт Громадської організації “Всеукраїнська Спілка оцінювачів землі” від 
06.07.2018 року: 

1. Продати малому приватному підприємству “Дружба” (ідентифікацій-
ний код 14153003) земельну ділянку площею 5615,0 кв. метрів, кадастровий 
номер: 6825586000:02:029:0003, категорія земель: землі промисловості, транс-
порту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призна-
чення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних буді-
вель та споруд промисловості (11.03), що розташована за межами населених 
пунктів на території Пліщинської сільської ради Шепетівського району, за 
визначеною на підставі експертної грошової оцінки ціною в розмірі 153907,00 
(сто п’ятдесят три тисячі дев’ятсот сім) гривень 00 копійок (без урахування 
ПДВ). 

2. Уповноважити ГРАБОВСЬКОГО Андрія Володимировича, заступника 
директора Департаменту – начальника управління з питань підприємництва та 
споживчого ринку Департаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури обласної державної адміністрації, на укладення договору ку-
півлі-продажу земельної ділянки, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження. 

3. Припинити дію Договору оренди землі від 30 грудня 2011 року № 50, 
укладеного між Шепетівською районною державною адміністрацією та малим 
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приватним підприємством “Дружба”, зареєстрованого у відділі Держкомзему у 
Шепетівському районі, про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від 
09.10.2012 № 682558604005353. 

4. Уповноважити Шепетівську районну державну адміністрацію на укла-
дення додаткової угоди про припинення Договору оренди землі, зазначеного у 
пункті 3 цього розпорядження, та забезпечити в установленому порядку дер-
жавну реєстрацію його припинення. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


