
       

 
 

ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   

                                                                                                                             

РІШЕННЯ 
Х сесії міської ради VІІI скликання 

 

27 травня 2021 року № 20 

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. Максима Залізняка, 25-А (кадастровий номер 6810700000:01:011:0245) площею 

4787 кв. м, яка надана в оренду Шмаль Олегу Григоровичу для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості та відноситься до земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 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. Судилківська, 92/1 (кадастровий номер 6810700000:01:011:0254) площею 700 кв. м, 

яка надана в оренду Мельнику Богдану Миколайовичу для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості та відноситься до земель промисловості, 

транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення. 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. Чкалова, 1-А (кадастровий номер 6810700000:01:007:0685) площею 80 кв. м, яка 

надана в оренду Бушко Ользі Анатоліївні для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (для будівництва та обслуговування юридичної консультації) 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. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 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 


