
 
ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
XXXI сесії міської ради VIІI скликання 

  

24 листопада 2022 року № 14 

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 Товариству з обмеженою відповідальністю «АГРОХІМПРОМ» на 

проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по вул. Рампова, 18 

(кадастровий номер 6810700000:01:003:1019) площею 3280  кв. м для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості та відноситься до земель 

промисловості, транспорту, електронних комунікацій, 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 Ковалю Тарасу Дмитровичу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Митрополита Шептицького, 2-А (кадастровий номер 

6810700000:01:004:0528) площею 50  кв. м для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 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. 

3. Надати дозвіл Синюті Володимиру Володимировичу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Українській, 94-А (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0551) площею 308 кв. м для будівництва індивідуальних гаражів 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. Надати дозвіл Фещину Віктору Васильовичу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по просп. Миру, 28-А (кадастровий номер 6810700000:01:005:0763) 

площею 2614 кв. м для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових 

установ 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. 



5. Надати дозвіл Павлійчуку Олегу Анатолійовичу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Українській, 32-А (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0618) площею 17  кв. м для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 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. 

6. Надати дозвіл Павлійчуку Олегу Анатолійовичу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки по вул. Українській, 32-А (кадастровий номер 

6810700000:01:005:0710) площею 17  кв. м для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 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. 

7. Надати дозвіл Скоробагатому Григорію Вікторовичу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки по вул. Миру, 48 в с. Плесна Шепетівської міської 

територіальної громади (кадастровий номер 6825585800:01:001:0077) площею 60  кв. м 

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 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. 

8. Надати дозвіл ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 

«КОНТАКТ» на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки по   вул. 1-а 

Привокзальна, 23-А (кадастровий номер 6810700000:01:003:0048) площею 2700  кв. м для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі 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. 

9. Надати дозвіл Припуті Аліні Володимирівні на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки по вул. Героїв Небесної Сотні, 38 (кадастровий номер 

6810700000:01:008:1147) площею 34  кв. м для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі 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. 

10. 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 

 

 


