
 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
 

РІШЕННЯ 
ХVІІІ сесії міської ради VІІI скликання 

 

25 листопада 2021 року № 32 

м. Шепетівка 

 

 

Про затвердження технічних документацій  

з нормативної грошової оцінки земельних  

ділянок комунальної власності  ПП «ГДС-21» 

 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за межами  

населеного пункту с. Плесна Шепетівського району 

в межах  Шепетівської міської територіальної громади  

 

 

        Розглянувши технічні документації з нормативних грошових оцінок земельних ділянок 

ПП «ГДС-21» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за межами населеного 

пункту с. Плесна Шепетівського району в межах Шепетівської міської територіальної 

громади розроблені ЗАЦ «Карат», керуючись ст. 12, 93, 124 Земельного кодексу України, 

ст.18 Закону України  «Про оцінку земель», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності  ПП «ГДС-21»  за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівського району в межах Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий 

номер 6825585800:04:002:0007) площею 1476  кв. м для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

1.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки комунальної власності  площею 1476 

кв. м (кадастровий номер 6825585800:04:002:0007) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі за межами населеного пункту с. Плесна Шепетівського району в межах 

Шепетівської міської територіальної громади згідно технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки складає  502 478,27  грн. (п’ятсот дві тисячі чотириста 

сімдесят вісім грн. 27 коп). 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності  ПП «ГДС-21» за межами населеного пункту с. Плесна 

Шепетівського району в межах Шепетівської міської територіальної громади (кадастровий 

номер 6825585800:04:002:0034) площею 400  кв. м для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі. 

2.1. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки комунальної власності  площею 400 

кв. м (кадастровий номер 6825585800:04:002:0034) для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі за межами населеного пункту с. Плесна Шепетівського району в межах 

Шепетівської міської територіальної громади згідно технічної документації з нормативної 



грошової оцінки земельної ділянки  складає 136 172,97 (сто тридцять шість тисяч сто 

сімдесят дві грн 97 коп).   

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків та постійну комісію 

з питань земельних відносин, архітектури та будівництва, охорони навколишнього 

середовища (голова комісії Піголь О.А.). 

 

 

Міський голова                                                                                                    Віталій БУЗИЛЬ   

 

 

 

 


