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______________ 2022 року № ____ 

м. Шепетівка 
 

Про затвердження переліку земельних 

ділянок, право власності на які буде 

реалізовано через аукціон та надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою  

щодо відведення земельних ділянок 

 

Відповідно до протоколу засідання комісії по добору земельних ділянок комунальної 

власності, які виставляються для продажу або прав на них на конкурентних засадах 

(земельних торгах) на території м. Шепетівка, ст. 134-138 Земельного кодексу України та 

керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити перелік земельних ділянок, право власності на які буде реалізовано через 

аукціон: 

 

№ 

з/п 

Адреса земельної ділянки Площа, кв. м Види земельних торгів 

1 вул.Економічна, 25 20000 Аукціон (у власність) 

2 Старокостянтинівське шосе, 31 70000 Аукціон (у власність) 

3 вул. Економічна, 25 25000 Аукціон (у власність) 

4 Старокостянтинівське шосе, 31 45000 Аукціон (у власність) 

 

2.Розробити проекти землеустрою щодо відведення земельноїділянки (у власність): 

2.1. вул.Економічна, 25орієнтовною площею 2,0 га для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 

енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності; 

2.2. Старокостянтинівське шосе, 31орієнтовною площею 7,0 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, 

електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель 

комунальної власності; 

2.3. вул. Економічна, 25орієнтовною площею 2,5 га для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, 



електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель 

комунальної власності; 

2.4. Старокостянтинівське шосе, 31орієнтовною площею 4,5 га для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, 

електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель 

комунальної власності. 

3. 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 Олександр ПІГОЛЬ). 

 

 

 

Міський голова         Віталій БУЗИЛЬ 

 
 


