
                                                                   Проєкт 

 

 

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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від __________ 2021 року  № ___                                                                               

          м. Шепетівка                                                                                           

 

 

Про проведення експертної  

грошової оцінки земельних ділянок 

 

Відповідно до статей 127, 128 Земельного кодексу України та керуючись п.34 ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Островського, 6-А (кадастровий номер 6810700000:01:007:1141) площею 1018 кв. м, 

яка надана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Б-АРС» для будівництва 

та обслуговування будівель торгівлі та відноситься до земель житлової та громадської 

забудови. Встановити розмір суми авансового внеску 10% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Укласти договір щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки з переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

2. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Судилківській, 92-В (кадастровий номер 6810700000:01:011:0149) площею 497 кв. м, 

яка надана в оренду Фещину Віктору Васильовичу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі та відноситься до земель житлової та громадської забудови. Встановити 

розмір суми авансового внеску 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Укласти договір щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки з переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

3. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Судилківській, 58 (кадастровий номер 6810700000:01:010:0434) площею 88 кв. м, яка 

надана в оренду Чепеленко Наталії Сергіївні для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для будівництва зупинки громадського автотранспорту та перукарні) та 

відноситься до земель житлової та громадської забудови. Встановити розмір суми 

авансового внеску 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Укласти договір щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки з переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

4. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Пліщинській, 170-А (кадастровий номер 6810700000:01:012:0402) площею 9000 кв. м, 

яка надана в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «РЕБЕЛС» для будівництва 



та обслуговування будівель торгівлі та відноситься до земель житлової та громадської 

забудови. Встановити розмір суми авансового внеску 10% від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки. 

Укласти договір щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки з переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

5. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по 

вул. Київській, 2-В (кадастровий номер 6810700000:01:014:0615) площею 400 кв. м, яка 

надана в оренду Ковальчуку Олександру Андрійовичу для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі та відноситься до земель житлової та громадської забудови. Встановити 

розмір суми авансового внеску 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

Укласти договір щодо виконання робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки з переможцем конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Мовсісяна А.В. та постійну комісію з питань земельних відносин, архітектури та 

будівництва, охорони навколишнього середовища (голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                      Віталій БУЗИЛЬ 


