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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
_____ сесії міської ради VІІI скликання 

 

_______________ 2022 року № ___ 

м. Шепетівка 

 

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо інвентаризації  

земельної ділянки 

 

 Відповідно до ст. 134-138 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 

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

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

по Старокостянтинівському шосе, 31 для розміщення та експлуатації основних підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (11.02), площею земельної ділянки 140365 кв.м.,  кадастровий номер  

земельної ділянки - 6810700000:01:015:0435. 

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

Старокостянтинівському шосе, 31 для розміщення та експлуатації основних підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, площею земельної ділянки 140365 кв.м., кадастровий номер земельної 

ділянки - 6810700000:01:015:0435, право власності на яку підлягає продажу. 

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

Старокостянтинівському шосе, 31 для розміщення та експлуатації основних підсобних і 

допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості, площею земельної ділянки 140365 кв.м., кадастровий номер земельної 

ділянки - 6810700000:01:015:0435. 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.). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                        Віталій БУЗИЛЬ 
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