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ШЕПЕТІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
______сесії міської ради VIІI скликання 

 

 

___________ 2023 року № _____ 

м. Шепетівка               

 

Про відміну пунктів та підпунктів 

рішень сесій міської ради 

 

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. Відмінити пункт 2 рішення ХХІV сесії міської ради 5 скликання від 25 жовтня 2007 

року №32 «Про затвердження переліку земельних ділянок, які будуть продані через 

земельний конкурс»: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Мікрорайон «Західний» 90000 Конкурс 

   

2. Відмінити пункт 1 рішення ХХІV сесії міської ради 5 скликання від 25 жовтня 2007 

року №32 «Про затвердження переліку земельних ділянок, які будуть продані через 

земельний конкурс»: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Проспект Миру,14-Г 5700 Конкурс 

 

3.  Відмінити пункт 1 рішення ХХVІІ сесії міської ради 5 скликання від 18 грудня 2007 

року №20 «Про затвердження переліку земельних ділянок, які будуть продані через 

земельний аукціон»: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Вул.Крупської,7-А 4600 Аукціон 

 

4. Відмінити пункт 7 рішення ХХVІІІ сесії міської ради 5 скликання від 29 січня 2008 

року №21 «Про внесення змін в рішення сесій міської ради»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Вул.Крупської,7-А 4600 Аукціон 

               2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

згідно  ст.124 ЗКУ: 

          вул.Крупської,7-А площею 4600 кв.м. для здійснення комерційної діяльності.» 

   



5. Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення ХХХVІІ сесії міської 

ради 5 скликання від 16 жовтня 2008 року №19 «Про затвердження переліку 

земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Старокостянтинівське 

шосе,113 

8300 Аукціон 

 

          

      2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

згідно  ст.124 ЗКУ: 

 2.1  Старокостянтинівське шосе,113 площею 8300 кв.м. для здійснення комерційної 

діяльності(для будівництва торгового комплексу).» 

 

        6. Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення ХХVІІІ сесії міської 

ради 5 скликання від 29 січня 2008 року №29 «Про затвердження переліку земельних 

ділянок, які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Старокостянтинівське 

шосе,30-Г 

4393 Аукціон 

 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   

згідно  ст.124 ЗКУ: 

2.1 Старокостянтинівське шосе,30-Г площею 4393 кв.м. для будівництва 

багатоквартирного житлового будинку.» 

       

        7. Відмінити підпункт 2 пункту 1 та підпункт 2.2 пункту 2 рішення ХХХ сесії міської 

ради 5 скликання від 20 березня 2008 року №23 «Про затвердження переліку земельних 

ділянок, які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Вул.Судилківська,183 500 Аукціон 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

  2.1 Вул.Судилківська,183 площею 500 кв.м. для будівництва будівель і споруд для 

обслуговування транспортних засобів.» 

 

      8.  Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення L сесії міської ради 5 

скликання від 10 грудня 2009 року №18 «Про затвердження переліку земельних 

ділянок, які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Проспект Миру,14-Г 1000 Аукціон 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

           2.1 Проспект Миру,14-Г площею 1000 кв.м. для будівництва та обслуговування 

магазину продовольчих товарів.» 

 

   9.  Відмінити пункт 2 рішення ХХV сесії міської ради  VІІ скликання від 26 вересня 2017 

року №20 «Про внесення змін в рішення сесій міської ради»: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Вул.С.Бандери,23-Б 1000 Аукціон 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 



          2.1 Проспект Миру,14-Г площею 1000 кв.м. для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної 

власності.» 

 

 10.  Відмінити підпункт 2 пункту 1 та підпункт 2.2 пункту 2 рішення L сесії міської ради 5 

скликання від 10 грудня 2009 року №17 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Вул.К.Маркса,75-А 117 Аукціон 

            2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

згідно  ст.124 ЗКУ: 

         2.1 Вул.К.Маркса,75-А площею 117 кв.м. додатково для влаштування літнього 

майданчика.» 

 

 11.  Відмінити підпункт 3 пункту 1 та підпункт 2.3 пункту 2 рішення L сесії міської ради 5 

скликання від 10 грудня 2009 року №17 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

3. Вул.К.Маркса,108 1200 Аукціон 

             2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

згідно  ст.124 ЗКУ: 

 2.1 Вул.К.Маркса,108 площею 1200 кв.м. для будівництва та обслуговування складу-

магазину.» 

 

 12.  Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення LII сесії міської ради 5 

скликання від 28 січня 2010 року №16 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Вул.Судилківська,187 10000 Аукціон 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.1 Вул.Судилківська,187 площею 10000 кв.м. для будівництва промислового 

підприємства.» 

 

 13.  Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення LVII сесії міської ради V 

скликання від 29 квітня 2010 року №15 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Новоград-Волинське 

шосе,30-В 

500 Аукціон 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.1 Новоград-Волинське шосе,30-В площею 500 кв.м. для гаражного будівництва. » 

 

14.  Відмінити підпункт 2 пункту 1 та підпункт 2.2 пункту 2 рішення LVII сесії міської ради V 

скликання від 29 квітня 2010 року №15 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

які будуть продані через земельний аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які будуть продані через земельний аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Новоград-Волинське 600 Аукціон 



шосе,30-Г 

          2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.2 Новоград-Волинське шосе,30-Г площею 600 кв.м. для гаражного будівництва .» 

 

15.  Відмінити пункт 3 рішення ХХV сесії міської ради  VІІ скликання від 26 вересня 2017 

року №20 «Про внесення змін в рішення сесій міської ради»: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Новоград-Волинське 

шосе,30-В 

500 Аукціон 

          2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.1 Новоград-Волинське шосе,30-В площею 500 кв.м. для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 

рахунок земель комунальної власності.» 

 

16. Відмінити пункт 4 рішення ХХV сесії міської ради  VІІ скликання від 26 вересня 2017 року 

№20 «Про внесення змін в рішення сесій міської ради»: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Новоград-Волинське 

шосе,30-Г 

600 Аукціон 

 

          2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.2 Новоград-Волинське шосе,30-Г площею 600 кв.м. для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій із земель 

промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за 

рахунок земель комунальної власності.» 

 

17.  Відмінити підпункт 2 пункту 1 та підпункт 2.2 пункту 2 рішення LVII сесії міської ради V 

скликання від 29 квітня 2010 року №14 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

право на оренду яких буде реалізовано через аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, право на оренду яких буде реалізовано через 

аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Вул.Залізнична,55-А 130 Аукціон 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.2 Вул.Залізнична,55-А площею 130 кв.м. для будівництва та обслуговування аптечного 

закладу.» 

 

18.  Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення LХIII сесії міської ради 5 

скликання від 2 вересня 2010 року №11 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

право на оренду яких буде реалізовано через аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, право на оренду яких буде реалізовано через 

аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Вул.К.Маркса,23 60 Аукціон 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.1 Вул.К.Маркса,23 площею 60 кв.м. для будівництва та обслуговування магазину.» 

 

19.  Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення Х сесії міської ради VI 

скликання від 08 червня 2011 року №27 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 



які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які 

виставляються для такого продажу»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, право на оренду яких буде реалізовано через 

аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Вул.К.Маркса,56 75 Аукціон 

          2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.1 Вул.К.Маркса,56 площею 75 кв.м. для будівництва та обслуговування об’єктів 

туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.» 

 

 20.  Відмінити підпункт 2 пункту 1 та підпункт 2.2 пункту 2 рішення Х сесії міської ради VI 

скликання від 08 червня 2011 року №27 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

які виставляються для продажу на аукціоні окремими лотами або права на які 

виставляються для такого продажу»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, право на оренду яких буде реалізовано через 

аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Вул.Пролетарська,60 5300 Аукціон 

          2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.1 Вул.Пролетарська,60 площею 5300 кв.м. для розміщення та експлуатації основних , 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості.» 

 

21. Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення ХL сесії міської ради VI 

скликання від 26 вересня 2013 року №15 «Про затвердження переліку земельних ділянок, 

які буде реалізовано через аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які буде реалізовано через аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Вул.Рампова,14-В 3000 Аукціон 

           2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно  

ст.124 ЗКУ: 

          2.2 Вул.Рампова,14-В площею 3000 кв.м. для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості за рахунок земель комунальної власності» 

 

22. Відмінити підпункт 2 пункту 1 та підпункт 2.2 пункту 2 рішення ХХV сесії міської ради 

VII скликання від 26 вересня 2017 року №39 «Про затвердження переліку земельних 

ділянок, право власності на які буде реалізовано через аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які буде реалізовано через аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

2. Вул.400-річчя 

Шепетівки,1-Б 

50 Аукціон(у власність) 

          2. Виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки(у власність): 

          2.2 Вул.400-річчя Шепетівки,1-Б орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності.» 

 

23. Відмінити підпункт 2 пункту 1 та підпункт 3.1 пункту 3 рішення ХХХIХсесії міської ради 

VII скликання від 24 травня 2018 року №20 «Про затвердження переліку земельних 

ділянок, право власності на які буде реалізовано через аукціон»: 

«1.Затвердити перелік земельних ділянок, які буде реалізовано через аукціон: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 



2. Вул.400-річчя 

Шепетівки,1 

50 Аукціон(у власність) 

          3.Виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення(відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості): 

          3.1 Вул.400-річчя Шепетівки,1 орієнтовною площею земельної ділянки 50 кв.м. для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі із земель житлової та громадської 

забудови за рахунок земель комунальної власності.» 

 

24. Відмінити підпункт 1 пункту 1 та підпункт 2.1 пункту 2 рішення ХХI сесії міської ради VI 

скликання від 09 лютого 2012 року №31 «Про включення до переліку земельної ділянки 

водного фонду, право на оренду якої буде реалізовано через аукціон»: 

«1.Включити та затвердити в переліку земельних ділянок, право на оренду яких буде 

реалізовано через аукціон, земельну ділянку водного фонду: 

№№пп Адреса земельної ділянки Площа, кв.м. Види земельних торгів 

1. Вул.Довженка,95 64000 Аукціон 

          2. Дозволити виготовити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки згідно 

ст..124 ЗКУ: 

          2.1 Вул.Довженка,95 площею 64000 кв.м. для риборозведення. 

 

25. Відмінити пункт 3 рішення ХХХVI сесії міської ради VI скликання від 12 квітня 2013 року 

№14 «Про внесення змін до рішень сесій міської ради»: 

«3.Внести зміни до рішення ХХI сесії міської ради VI скликання від 09 лютого 2012 

року №31 «Про включення до переліку земельної ділянки водного фонду, право на 

оренду якої буде реалізовано через аукціон» в частині зміни площі з 64000 кв.м. на 

64520 кв.м.» 

26. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


