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БУЧАНСЬКА  МIСЬКА  РАДА  
КИIВСЬКО I ОБЛАСТ I 

ШIСТДЕСЯТ  ВОСЬМА  СЕС IЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ  
( позачергове  засгдання ) 

Р I ШЕННЯ  
«14» листопада  2019 р . 	 Ns 4178 - 68—VII 
Про  затвердження  проекту  землеустрою  
щодо  вгдведення  земельно i дглянки  
яка  визначена  для  продажу  у  власнгсть  
на  земельних  торгах ( у  формг  аукцгону ) 

Про  включения  земельно i дглянки  за  кадастровим  номером  3210800000:01:087:0099 
до  перелгку  земельних  дглянок  для  пгдготовки  лотгв , в  частинг  землеоцгночних  робгт , 
до  продажу  на  земельних  торгах  у  формг  аукцгону  

Розглянувши  пропозицгю  постгйно i депутатсько i комгсг i з  питань  мгстобудування  
та  природокористування , подання  начальника  земельного  вгддглу  Бучансько i мгсько i ради  
та  розглянувши  розроблений  та  погоджений  проект  землеустрою  щодо  вгдведення  
земельно i дглянки  комунально i власностг , яка  визначена  для  продажу  у  власнгсть  на  
земельних  торгах  у  формг  аукц iону  по  вулицг  I.Котляревського , цгльове  призначення  для  
будгвництва  та  обслуговування  житлового  будинку , господарських  будгвель  i споруд  
(присадибна  дглянка ), враховуючи  витяг  з  державного  земельного  кадастру  на  земельну  
дглянку  кадастровий  номер  3210800000:01:087:0099, з  метою  сприяння  соцгального  та  
економгчного  розвитку , на  виконання  надходжень  до  бюджету  мгсько i ради  , враховуючи  
вимоги  пункту  5 стаггг  135, пункту  5 статтг  136 Земельного  кодексу  Украiни , яким  
передбачено , що  фгнансування  пгдготовки  лотгв  до  продажу  земельних  дглянок  державно i, 
комунально i, приватно i власностг  на  земельних  торгах  та  проведення  земельних  торггв  
може  здгйснюватися  за  рахунок  коштгв  Виконавця  земельних  торггв  на  пгдставг  договору  
про  пгдготовку  Лоту  до  проведения  та  про  органгзацгю  i проведения  земельних  торггв  у  
ф  орм i аукцгону  мгж  Органгзатором  земельних  торггв  та  Виконавцем  земельних  торггв  з  
наступним  вгдшкодуванням  витрат  Виконавцю  за  рахунок  коштгв , що  сплачуються  
Переможцем  земельних  торггв , керуючись  ст . 12, ст .122, ст .ст. 134 - 138, п .6 ст .186 
Земельного  Кодексу  Украiни , п .34 ст . 26 Закону  цкраiни  «Про  мгсцеве  самоврядування  в  
Украiнг», мгська  рада  
ВИР I ШИЛА : 

1. Затвердити  проект  землеустрою  щодо  вгдведення  земельно i дглянки  у  комунальну  
власнгсть  для  будгвництва  та  обслуговування  житлового  будинку ,господарських  
будгвель  i споруд ( присадибна  дглянка ) по  вулицг  I.Котляревського  в  м . Буча , яка  
визначена  для  продажу  у  власнгсть  на  земельних  торгах ( у  формг  аукцгону ). 

2. Зарееструвати  право  комунально i власностг  на  земельну  дглянку  за  кадастровим  
номером  3210800000:01:087:0099 вгдповгдно  до  Закону  Украiни  «Про  державну  
реестрацгю  речових  прав  на  нерухоме  майно  та  Ух  обтяжень  хс~, ; у ~Р~ ♦"А  

•"~ 
3. Земельному  вгддглу  забезпечити  подання  необхгдних  дент iв  длйснення  

державное  реестрацг i речового  права  на  земельну  дгля 	з~ када  троВи 
 

п
,  мером  

3210800000:01:087:0099. 	 агальм ии  
4. Включити  до  перелгку  земельних  дглянок  для 	 в ' астинг  

землеоцгночних  робгт , до  продажу  на  земельних  торгах  фрМ 1 аукц iонуз , ельну  
дглянку  площею  0,0900 га ; кадастровий  номер : 321 	)О  01:0810499, код  



класифгк ацгг  зггдно  Класифгкацгг  видгв  цгльового  призначення  земель , затверджено i 
наказом  Держкомзему  Украгни  ) Г  548 вгд  23.07.2010 року  - 02.01; категоргя  земель : 
землг  житловог  та  громадсько i забудови ; цгльове  призначення  - для  будгвництва  та  
обслуговування  житлового  будинку , господарських  будгвель  i споруд  ( присадибна  
дглянка), що  розташована  за  адресою : Киfвська  обл ., м .Буча  ( в  межах  населеного  
пункту ), вул .I.Котляревського . 

5. Надати  дозвгл  на  виготовлення  експертно i грошовое  оцгнки  земельны  дглянки  
площею  0,0900га ; кадастровий  номер : 3210800000:01:087:0099 категоргя  земель : 
землг  житлово i та  громадськог  забудови ; цгльове  призначення  - для  будгвництва  та  
обслуговування  житлового  будинку , господарських  будгвель  i споруд  ( присадибна  
дглянка ),що  розташована  за  адресою : Киiвська  обл ., м .Буча  ( в  межах  населеного  
пункту ), вулиця  I.Котляревського . 

6. Вгдповгдно  до  пункту  5 статгг  135, пункту  5 статтг  136 Земельного  кодексу  Украгни  
фгнансування  пгдготовки  Лоту  до  продажу  на  земельнин  торгах  в  частинг  
виконавня  робгт  гз  виготовлення  звгту  з  експертно i-грошово i оцгнки  земельно  
дглянки , органгзацгг  та  проведення  земельнин  торггв  здгйснити  без  використання  
бюджетнин  коштгв  за  ракунок  коштгв  Виконавця  земельных  торггв  на  пгдставг  
договору  про  пгдготовку  Лоту  до  проведения  та  про  органгзацгю  i проведения  
земельних  торггв  у  формг  аукцгону  мгж  Органгзатором  торггв  та  Виконавцем  
земельних  торггв  з  наступним  вгдшкодуванням  витрат  Виконавцю  земельних  торггв  
за  рахунок  коштгв , що  сплачуються  Переможцем  земельнин  торггв . 

7. Оголосити  конкурс  з  выбору  виконавця  послуг  з  органгзацгц  та  проведения  
земельних  торггв  . Затвердити  умови  конкурсу , зггдно  з  додатком  1. 

8. Доручити  комгсгг  з  добору  земельнин  дглянок  провести  вгдбгр  з  визначення  
виконавця  земельних  торггв , фгнансування  послуг  яках  здгйснюеться  без  
використання  бюджетних  коштгв . 

9. За  результатами  конкурсу  з  выбору  виконавця  послуг , доручити  мгському  головг  
(або  особ i на  кого  покладено  обов 'язки) укласти  гз  спецгалгзованою  органгзацгею  
Виконавцем  земельних  торггв , переможцем  конкурсу  з  выбору  Виконавця  
земльних  торггв  у  формг  аукцгону , Договгр  про  пгдготовку  Лоту  до  проведения  та  
про  органгзацгю  i проведения  земельних  торг iв  у  формг  аукцгону . 

10.Земельному  вгддглу  забезпечити  подання  виготовленого  Звгту  про  експертну  
грошову  оцгнку  земельное  дглянки  на  затвердження  сесгею  мгськоi ради . 

11.Оприлюднити  даме  ргшення  у  засобах  масовое  гнформацгц . 
12.Контроль  за  виконанням  даного  ргшення  покласти  на  постгйну  депутатську  

комгсгю  з  питань  мгстобудування  та  природокористування . 

Мгський  А .П .Федорук  


