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БУЧАНСЬКА МIСЬКА РАДА

КИIВСЬКОI ОБЛАСТI
ШIСТДЕСЯТ ВОСЬМА СЕСIЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
( позачергове засгдання)
Р 1 ШЕННЯ

«14» листопада 2019 р .

Ns 4169 - 68—VII

«Про затвердження звгту про експертну грошову оцгнку,
встановлення стартовоi цгни
та продаж земельног дглянки у власнгсть
кадастровий номер 3210800000:01:029:0523 вулицг Киево-Мироцька
на земельних торгах у формг аукцгону»
Розглянувши звернення Виконавця земельних торггв ПП «Фгрма « СОМГIЗ» щодо
розгляду та затвердження Звгту про експертну грошову оцгнку земельноi дглянки площею
0,0700 га, що розташована за адресою : Киiвська обл., м .Буча (в межах населеного пункту),
Киево-Мироцька
кадастровий номер : 3210800000:01:029:0523, подання земельного
вгддглу, звгт про експертну грошову оцгнку та висновок про експертну грошову оцгнку
земельног дглянки, виконанг ТзОВ «Захгдземлепроект плюс», рецензгю на звгт про
експертну грошову оцгнку земельноi, виконану ТзОВ «ТЕРРАЗЕМ», з метою сприяння
соцгального та економгчного розвитку , на виконання надходжень до бюджету мгськог
ради, враховуючи пропозицгю депутатськоi комгсгг з питань соцгально - економгчного
розвитку , пгдприемництва, житлово - комунального господарства, бюджету , фгнансгв та
гнвестування, керуючись статтями 12, 127, 128, 135-139 Земельного кодексу Украiни та
статтею 26 Закону Украгни «Про мгсцеве самоврядування в Украiнг», мгська рада
ВИРIШИЛА :
1. Затвердити звгт про експертну грошову оцгнку земельноi дглянки площею 0,0700 га,
що розташована за адресою : Киiвська обл ., м .Буча (в межах населеного пункту),
вулицг Киево -Мироцька , кадастровий номер : 3210800000:01:029:0523, цгльове

призначення - для будгвництва

та обслуговування житлового будинку,

господарських будгвель i споруд (присадибна дглянка), КВЦПЗ : 02.01, вид
використання земельно? дглянки : для буцгвництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будгвель i споруд ( присадибна дглянка), виготовлений
ТзОВ «Захгдземлепроект плюс » станом на 04.11.2019р .
2. Продати на земельних торгах у формг аукцгону земельну дглянку площею 0,0700га ,
категоргя земель : землг житловоi та громадськоi забудови ; цгльове призначення для будгвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будгвель i
споруд ( присадибна дглянка), КВЦПЗ : 02.01, вид використання земельно? дглянки :
для будгвництва та обслуговування житлового будинку, господарських будгвель i
споруд ( присадибна дглянка), що розташована за адресою : Кигвська обл., м . Буча (в
межах населеного пункту), вулиця Киево-Мироцька, кадастровий номер :
3210800000:01:029:0523.
3. Встановити стартову цгну земельно? дглянки, що пгдлягае продажу на земельных
торгах, зазначеноi в п .2 даного ргшення в розмгрг 511 000,О0грн (п' ятсот
одиннадцят тисяч гривень)
4. Встановити значения кроку у розмгрг 2°/о вгд стартовоi цгни продажу земельноi
Д1ЛЯНКИ .

5. Торги провести в порядку визначеному стаггями 135-139 Земельного Кодексу
Украiни .

6. Мгсцем проведения земельних торггв у формг аукцгону визначити примгщення
мгськог ради (1 поверх, зал засгдань): Киiвська обл ., м .Буча, вул.Енергетикгв ,12.

7. Дату та час проведения земельних торггв у формг аукцгону визначити Виконавцю
земельних торггв у межах термгнгв , визначених стаггею 137 Земельного кодексу
Украгни з урахуванням робочого часу мгськог ради .
8. Уповноважити мгського голову Федорука Анатолгя Петровича вгд гменг
Органгзатора бути присутнгм на земельних торгах у формг аукцгону, пгдписати
протокол земельних торггв у формг аукцгону, укласти договгр купгвлг - продажу
земельное дглянки гз Переможцем за результатами земельних торггв у формг
аукцгону та гншг документи з питань проведення земельних торггв .
Зобов'язати Переможця земельних торггв :
На виконання п .5 ст.135, п .5.ст.136, п.31 ст .137 ЗКУ :
-

Вгдшкодувати Виконавцю земельних торггв витрати, здгйсненнг на
пгдготовку Лоту до проведения земельних торггв у формг аукцгону (в
частинг виготовлення звгту про експертну грошову оцгнку земельное
дглянки) в сумг : 3 805 грн.

-

Вгдшкодувати Органгзатору земельних торггв витрати , здгйсненнг на
пгдготовку Лоту до проведения земельних торггв у формг аукцгону (в

частинг виготовлення проекту землеустрою щодо вгдведення

земельное

дглянки) в сумг : 15 ООО ,ООгрн .
-

Вгдповгдно до п.11 постанови КМУ вгд 1 серпня 2006 за Н 1045 « Порядок
видалення дерев, кущгв, газонгв i квгтникгв у населених пунктах» сплатити
вгдновну вартгсть за зеленг насадження , що розташованг на земельнгй
дглянцг в сумг 31 852,80 грн в мгсячний термгн пгсля проведения торггв до
мгсцевого бюджету мгста Буча..

-

Вгдшкодувати Виконавцю земельних торггв у формг аукцгону витрати ,
пов ' язанг гз органгзацгею та проведениям земельних торггв у формг аукцгону
вгдповгдно до вимог чинного законодавства Украгни .
Вгдшкодування витрат Виконавцю земельних торггв здгйснюеться Учасником , що
став Переможцем земельних торггв на пгдставг окремого договору мгж Виконавцем
та Учасником .
10. Контроль за виконанням даного ргшення покласти на комгсгю з питань соцгально економгчного розвитку , пгдприемництва , житлово - комунального господарства,
бюджету, фгнансгв та гнвестування .
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