
укрАiнА
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИtЦНА РАДА

БОГОДУХIВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКIВСЪКОТ ОБЛАСТI
рIшЕння t

хVII сесiя VIII скликання

,,09" грудня 2021 р. смт Краснокутськ j\ъ 3877 - VIII

Про продаж забудованоТ земельноi
дiлянки zp. Коmелевськiй В.В.

Розглянувши Звiт про експертну грошову QuiHKy забулованоТ земельноi дiлянки
несiльськогосподарського призначення площею 0,0100 га для булiвничтва та
обслуговування булiвель торгiвлi, на якiй знаходиться нежитлова булiвля (магазин),
який нzшежить гр. Котелевськiй В.В. на правi власностi за адресою: XapKiBcbкa
область, Богодухiвський район, смт Краснокутськ, вул. Зарiчна,3, рецензiю на Звiт,
проведену оцiнювачем Лисенко М.В., враховуючи пропозицiю KoMiciT з питань
земельних вiдносин, охорони природи, мiстобулування, архiтектури та цивiльного
захисту, керуючись Конституuiею Украiни, ст. 26 Закону УкраТни "Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi", ст. t2, |27,128 Земельного кодексу УкраТни, ст. |3,22
Закону Украiни "Про оцiнку земель", Краснокутська селищна рада

ВиРIШиЛА:

1. Продати гр. Котелевськiй BiKTopii Володимирiвнi (РНОКПП - 2633000887)
земельну дiлянку, на якiй розташована ix власна нежитлова булiвля - магазин,
загальною площею 0,0100 га iз земель житловоi та громадськоi забудови, кадастровий
номер бЗ23555100:01:001:1028, що знаходиться за адресою: смт Краснокlтськ,
вул. Зарiчна, J\Ъ 3, Богодухiвського району Харкiвськоi областi.
2. Визначити цiну продажу зазначеноТ земельноi дiлянки вiдповiдно експертноТ
грошовоi оцiнки, проведеноi суб'ектом оцiночноТ дiяльностi фiзичною особою-
пiдприемцем Огiр Тетяною ВалерiТвною, що дiс на пiдставi сертифiкату Фонду
,Щержавного майна УкраТни на проведення оцiнки земельних дiлянок J\ф 38/20 вiд
2'7.0|.2020 р., яка складае 14100,00 (чотирналцять тисяч сто гривень 00 коп.), що в

розрахунку за l кв. м становить 141,00 (сто сорок одна гривня 00 коп.).
3. .Щоручити селищному головi Карабут Iринi Олександрiвнi укласти вiд iMeHi
Краснокутськоi селищноТ територiальноi громади договiр купiвлi-продажу земельноi
дiлянки з гр. Котелевською Вiкторiею Володимирiвною в порядку визначеному
чинним законодавством.
4. Гр. Котелевськiй В.В. внести сплату за земельну дiлянку в cyMi 10169,40 грн.
(десять тисяч сто шiстдесят дев'ять грн. 40 коп.) з урахуванням авансового внеску до
цiни продажу земельноТ дiлянки, який складае 3930,60 (три тисячi дев'ятсот тридцять
грн. 60 коп.), в бюджет селищноi ради в 10-денний TepMiH.

5. Гр. Котелевськiй В.В., пiсля повноТ сплати коштiв, провести реестрацiю права
власностi на земельну лiлянку.
6. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на комiсiю з питань регулювання
земельних вiдносин охорони природи, мiстобулування, архiтектури та цивiльного
захисту (голова Легка А.Г.).

Краснокутський селищний голова Iрина КАРАБУТ


