
                                                                                            
УКРАЇНА

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ №  1068
19 червня 2020 року                                     38 сесія 7 скликання
 

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

Розглянувши заяву про затвердження звіту про експертну грошову оцінку
земельної ділянки (Гаврилюк О. В.), подані матеріали та документи, враховуючи
рішення  №  424  22  сесії  Лука-Мелешківської  сільської  ради  7  скликання  від
12.04.2019,  висновок  комісії  з  комісію  містобудування,  будівництва,  земельних
відносин  та  охорони  природи  Лука-Мелешківської  сільської  ради,  на  підставі
ст.ст.5,  13  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,  ст.ст.12,  83,  201  Земельного
кодексу України та керуючись п.34 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1, 5 ст.60 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки,
розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю «ВІНЕКС», площею
0,1495 га, що розташована на території с. Лука-Мелешківська (вул. Колгоспна,
16), кадастровий номером 0520682803:02:008:014.

2. Затвердити  ціну  продажу  земельної  ділянки  кадастровий  номер,
вартість  якої  складає  204 055  (двісті  чотири тисячі  п’ятдесят  п’ять)  гривень,
площею 0,1495  га,  що  розташована  на  території  с.  Лука-Мелешківська  (вул.
Колгоспна, 16), кадастровий номером 0520682803:02:008:014.

3. Продати Гаврилюку Олександру Володимировичу 204 055 (двісті
чотири тисячі п’ятдесят п’ять) гривень, площею 0,1495 га, що розташована на
території  с.  Лука-Мелешківська  (вул.  Колгоспна,  16),  кадастровий  номером
0520682803:02:008:014,  для  розміщення  та  експлуатації  будівель  і  споруд
додаткових транспортних послуг  та  допоміжних операцій  для розміщення та
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних
операцій

4. Сільському  голові  укласти  з  Гаврилюком  Олександром
Володимировичем договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,1495
га та провести оплату згідно з діючим законодавством.

5. Припинити дію договору оренди земельної ділянки площею 0,1495
га.  від 08 травня 2019, розташована на території с. Лука-Мелешківська (вул.
Колгоспна, 16), кадастровий номером 0520682803:02:008:014, для розміщення та
експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних



операцій  для  розміщення  та  експлуатації  будівель  і  споруд  додаткових
транспортних послуг та допоміжних операцій

6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійно
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи  (Юрченко В.В.).

Сільський голова                                                                             Володимир Сич


