
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕ ШКІВ СЬКА
СІЛЬСЬКА РАД А

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ     ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ № 895

21 лютого     2020 року                                       33   сесія  7 скликання

с.Лука-Мелешківська

Про  затвердження  звітів  про  експертну  грошову
оцінку земельної  ділянки та  включення земельної
ділянки до переліку земельних ділянок комунальної
власності  Лука-Мелешківської  ОТГ,  які
виставляються на земельні торги, та затвердження
умов їх продажу

    Відповідно  до  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», ст.ст. 12, 116, 122, 127, 128, 134-139 Земельного Кодексу України, з
метою раціонального використання земель запасу та резерву сільської ради,
Лука-Мелешківська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  розроблені  ТОВ  «Вінекс»  звіти  про  експертну  грошову
оцінку  земельної діляноки,  яка буде виставлена на земельні торги з
метою продажу:

1.1. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд(присадибна  ділянка),  кадастровий  номер
0520682800:02:004:0277, площею 0,1000 га, розташована по вул.  Тиврівське
шоссе, б/н в с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області.

Згідно  із  висновком оцінювача,  експертна  грошова  оцінка  даної  земельної
ділянки станом на 03.02.2020 р. становить 350218 грн. (триста п’ятдесят тисяч
двісті  вісімнадцять  грн.),  вартість  1  м2 даної  земельної  ділянки  станом  на



03.02.2020 р. становить 350,22 грн. (триста п’ятдесят грндвадцять дві коп.).

2.  Включити  до  переліку  земельних  ділянок  комунальної  власності  Лука-
Мелешківської територіальної громади, які виставляються на земельні торги
окремими лотами, наступну земельну ділянку:

2.1. Земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських  будівель  і  споруд(присадибна  ділянка),  кадастровий  номер
0520682800:02:004:0277, площею 0,1000 га, розташована по вул.  Тиврівське
шоссе, б/н в с. Лука-Мелешківська Вінницького району Вінницької області

3. Продати у власність зазначену в п. 2.1 даного рішення земельну ділянку
комунальної власності Лука-Мелешківської територіальної громади шляхом
проведення земельних торгів у формі аукціону.
4. Затвердити умови проведення земельних торгів у формі аукціону щодо
продажу  у  власність  земельних  ділянок  комунальної  власності  Лука-
Мелешківської територіальної громади, зазначеної в п. 2.1. даного рішення,
згідно додатку  до даного рішення.
5. Доручити сільському голові Сичу В.М. укласти і  підписати договори
купівлі-продажу  земельних  ділянок  між  Лука-Мелешківською  сільською
радою та переможцями земельних торгів.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійно комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
(Юрченко В.В.).

Сільський голова                                       В.М.Сич



                                                  Додаток 

до рішення 33 сесії 7 скликання

Лука-Мелешківської сільської ради

від 21.02.2020 року  № ___ 

УМОВИ

Проведення земельних торгів у формі аукціону щодо продажу у
власність земельної ділянки комунальної власності Лука-Мелешківської

територіальної громади

1.  Місцезнаходження  ділянки:  вул.  Тиврівське  шоссе,  б/н  в  с.  Лука-
Мелешківська Вінницького району Вінницької області 
2. Площа: 0,1000 га.
 3. Кадастровий номер: - 0520682800:02:004:0277
 4.  Цільове  призначення:  (Код  КВЦПЗ  –  02.01)  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і
споруд(присадибна ділянка.
 5. Обов’язкові умови використання земельної ділянки:
 - дотримання вимог та обмежень, зазначених у висновках погоджувальних
організацій, які є складовими проекту землеустрою;
 -  право  власників  (експлуатуючих  організацій)  інженерних  мереж  на  їх
обслуговування;
-  дотримання  вимог  щодо  використання  земельної  ділянки  за  її  цільовим
призначенням та у відведених нормах;
- дотримання вимог Законів України «Про  охорону земель», «Про відходи»,
«Про землеустрій», «Про регулювання містобудівної діяльності»;
-  дотримання  Правил  благоустрою  території  населених  пунктів  Лука-
Мелешківської сільської ради Вінницького району Вінницької області.
6. Умови відведення: продаж у власність
 7.  Стартова  ціна  лота:  350218 грн.  (триста  п’ятдесят  тисяч  двісті
вісімнадцять грн.),
8.  Розмір  гарантійного  внеску:  17510,90  грн(  сімнадцять  тисяч  п’ятсот
десять грн., дев’яносто копійок)



 9.  Розмір  реєстраційного  внеску:   визначається  виконавцем  земельних
торгів і не може перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового розміру
прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб  на  дату  публікації
оголошення про проведення земельних торгів
10.  Крок земельних торгів : 1% стартової ціни земельної ділянки- 3 502,18
грн( три тисячі п’ятсот дві гривні, вісімнадцять копійок копійок).
11. Мінімальна кількість кроків під час проведення торгів: 3
12.Визначену за підсумком земельних торгів ціну продажу земельної ділянки
переможець  земельних  торгів  сплачує  на  рахунок  Лука-Мелешківської
сільської ради безпосередньо в день проведення торгів.
 13. Гарантійний внесок, сплачений переможцем земельних торгів до початку
земельних торгів, зараховується до ціни продажу земельної ділянки шляхом
перерахування  виконавцем  земельних  торгів  протягом  7  банківських  днів
суми  гарантійного  внеску,  сплаченого  на  його  рахунок  переможцем
земельних  торгів,  на  відповідний  рахунок  Лука-Мелешківської  сільської
ради.
14.Договір  купівлі-продажу   земельної  ділянки  між  Лука-Мелешківською
сільською радою і переможцем  земельних торгів укладається безпосередньо
в  день   проведення  торгів  (але  в  будь-якому  випадку  після  сплати
переможцем загальних торгів  на рахунок Лука-Мелешківської сільської ради
повної  суми  ціни  продажу  земельної  ділянки,  визначеної  за   підсумком
земельних торгів), крім випадків, якщо переможцем земельних торгів  стала
іноземна держава або іноземна юридична особа.
15. Всі  витрати  по  нотаріальному  оформленню  договору  куплі-продажу
земельної ділянки покладаються на покупця- переможця земельних торгів.
16.  Сума  витрат,  здійснених  Лука-Мелешківською  сільською  радою  на
підготовку  лота  до продажу,  організацію та  проведення  земельних торгів,
сплачується  переможцем земельних торгів на рахунок Лука-Мелешківської
сільської  ради  не  пізніше  3  банківських  днів  з  дня  укладання  договору
купівлі-продажу земельної ділянки.
17. Земельна ділянка може використовуватися переможцем земельних торгів
після укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки та державної
реєстрації  права  власності  на  земельну  ділянку  відповідно  чинного
законодавства України.

Секретар сільської ради                          Б.І.Августович


