
   
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXI сесії міської ради VІІI скликання 

 

17 лютого 2022 року № 22 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною категорії земель  

з земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,  

оборони та іншого призначення на землі  

житлової та громадської забудови по вул. Економічна, 25-А  

та винесення земельної ділянки  

на земельні торги у формі електронного аукціону 
 

Керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до ст.134-138 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною категорії 

земель з земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого 

призначення на землі житлової та громадської забудови  по вул. Економічна, 25-А для 

будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської 

забудови, площею земельної ділянки 87457 кв. м, кадастровий номер земельної ділянки – 

6810700000:01:015:0021, та провести державну реєстрацію права власності на земельну 

ділянку. 

2. Винести на земельні торги у формі електронного аукціону земельну ділянку по 

вул. Економічна, 25-А для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови, площею земельної ділянки 87457 кв. м, кадастровий 

номер земельної ділянки – 6810700000:01:015:0021, право власності на яку підлягає продажу. 

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

вул. Економічна, 25-А для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях 

житлової та громадської забудови, площею земельної ділянки 87457 кв. м, кадастровий 

номер земельної ділянки – 6810700000:01:015:0021. Укласти договір щодо виконання робіт з 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки з переможцем конкурсу з 

виконання робіт з оцінки земель. Звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки подати 

на затвердження чергової сесії міської ради. 

4. 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 Піголь О.А.). 

 

 Секретар міської ради                                                                                          Роман ВОЗНЮК 


