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Про надання дозволу на розроблення проекту  

землеустрою щодо відведення земельних ділянок  

згідно із ст. 123 Земельного кодексу України 

 

 Відповідно до ст. 123 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розглянувши клопотання Шепетівське підприємство теплових мереж, дозволити 

розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки: 

1.1. Шепетівському підприємству теплових мереж по провул. Короленка,1-А орієнтовною 

площею земельної ділянки 2,2 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.2. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул. Судилківська,100 орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,09 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.3. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул.С.Бандери,61-А орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,05 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.4. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул. Радіщева,2-А орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,09 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.5. Шепетівському підприємству теплових мереж по Старокостянтинівському шосе,32 

орієнтовною площею земельної ділянки 0,01 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.6. Шепетівському підприємству теплових мереж по Старокостянтинівському шосе,36 

орієнтовною площею земельної ділянки 0,02 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.7. Шепетівському підприємству теплових мереж по проспекту Миру,38-А орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,3 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 



обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.8. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул.Героїв Небесної Сотні,54 

орієнтовною площею земельної ділянки 0,04 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.9. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул.Гагаріна,9 орієнтовною площею 

земельної ділянки 0,04 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій за рахунок 

земель комунальної власності. 

1.10. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул.Героїв Небесної Сотні,87-А 

орієнтовною площею земельної ділянки 0,08 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.11. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул. Лозова,1-А  орієнтовною площею 

земельної ділянки 0,06 га для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій за рахунок 

земель комунальної власності. 

1.12. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул.Героїв Небесної Сотні,30-А 

орієнтовною площею земельної ділянки 0,06 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.13. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул.Шешукова,8-Б орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,21 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

1.14. Шепетівському підприємству теплових мереж по Старокостянтинівському шосе,16 

орієнтовною площею земельної ділянки 0,01 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності.  

1.15. Шепетівському підприємству теплових мереж по вул.Залізнична,77-А орієнтовною 

площею земельної ділянки 0,17 га для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об»єктів енергогенеруючих підприємств, установ і 

організацій за рахунок земель комунальної власності. 

2. 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.). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                       Віталій БУЗИЛЬ 

 


