
укрАiнА
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИIЦНА РАДА

БогодухIвського рАйону хАркIвськоi овлдстI
рIшЕння ,

хVII сесiя YIII скликання

,,09" грудня 2021 р. смт Краснокутськ Nь 3878 _ чпI

Про продаж забудованоi земельноi
дiлянки zp. Сmоросrcенко Г.П.

Розглянувши Звiт про експертну грошову оцiнку забулованоТ земельноi дiлянки
несiльськогосподарського призначення площеЮ 0,0488 га для розмiщення та
експлуатацii основних, пiдсобних i допомiжних булiвель та споруд будiвельних
органiзацiй та пiдприемств, на якiй знаходиться нежитлова булiвля (тунельна пiч),
який нIIJIежить гр. Стороженко Г.П. на правi власностi за адресою: XapKiBcbKa
область, Богодухiвський район, смт Краснокутськ, вул. Миру,262, рецензiю на Звiт,
проведену оцiнювачем Лисенко М.В., враховуючи пропозицiю KoMiciT з питань
земельних вiдносин, охорони природи, мiстобулування, архiтектури та цивiльного
захисту, керуючись Конститучiею Украiни, ст. 26 Закону Украiни 'ОПро мiсцеве
самоврядування в УкраIнi", ст. |2, t27,128 Земельного кодексу УкраТни, ст, |3,22
Закону Украiни "Про оцiнку земель", Краснокутська селищна рада

ВиРIшиЛА:

1. Продати гр. Стороженко Галинi Петрiвнi (РНОКПП - 2|1692|ЗбЗ) земельну

дiлянку, на якiй розташована ix власна нежитлова булiвля - тунельна пiч, площею
0,0488 г&, iз земель житловоi та громадськоТ забудови, кадастровий номер
бЗ2З555100:01:001:2082, що знаходиться за адресою: смт Краснокутськ, вул. Мrру,
262, Богодухiвського району Харкiвськоi областi.
2. Визначити цiну продажу зазначеноi земельноi дiлянки вiдповiдно експертноi
грошовоi оцiнки, проведеноi суб'ектом оцiночноi дiяльностi фiзичною особою-
пiдприемцем Огiр Тетяною ВалерiТвною, що дiс на пiдставi сертифiкату Фонду

,,Щержавного майна Украiни на проведення оцiнки земельних дiлянок JrlЪ З8/20 вiд
2'7.0|.2020 р., яка складае 42900,00 (сорок двi тисячi дев'ятсот гривень 00 коп.), що в

розрахунку за 1 кв. м становить 87,91 (вiсiмдесят ciM гривень 91 коп.).
З. ,,Щоручити селищному головi Карабут Iринi Олександрiвнi укласти вiд iMeHi

КраснокутськоТ селищноТ територiальноi громади договiр купiвлi-продажу земельноi

дiлянки з гр. Стороженко Галиною Петрiвною в порядку визначеному чинним
законодавством.
4. Гр. Стороженко Г.П. внести сплату за земельну дiлянку в cyMi ЗЗ474,77 грн.
(тридцять три тисячi чотириста сiмдесят чотири грн.77 коп.) з урахуванням авансового
внеску до цiни продажу земельноТ дiлянки, який складае 9425,2З (дев'ять тисяч
чотириста двадцять п'ять грн. 23 коп.), в бюджет селищноi ради в 10-денний TepMiH.

5, Гр. Стороженко Г.П., пiсля повноТ сплати коштiв, провести реестрашiю 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


