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РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я  

_____ 2021 року №

Про затвердження гр.Сороці Ю.М. та гр.Петрині О.А. 
звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, яка 
знаходиться в смт Володимирець по вулиці 
Грушевського, 68а та продаж її у власність

Розглянувши заяву громадян Сороки Юрія Миколайовича та Петрини 
Олександра Анатолійовича, враховуючи додані до неї матеріали, керуючись 
статтями 12, 83, 127, 128, абз.2 ч.2 статті 134 Земельного кодексу України, 
Закону України «Про оцінку земель», Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України ш;одо розмежування земель державної та 
комунальної власності», статтями 16, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями), враховуючи 
рекомендації постійної комісії з економічних питань, управління комунальною 
власністю, житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, 
земельних відносин, екології, природокористування та благоустрою, селиіцна 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити громадянам Сороці Юрію Миколайовичу та Петрині 
Олександру Анатолійовичу звіт з експертної грошової оцінки земельної 
ділянки, яка знаходиться в смт Володимирець по вулиці Грушевського, 68а 
загальною площею 0,0931 га для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості (кадастровий номер: 
5620855100:03:005:0068) та встановити ціну продажу земельної ділянки ЗО 816 
грн. (тридцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 00 коп.) без ПДВ.

2. Продати громадянам Сороці Юрію Миколайовичу та Петрині 
Олександру Анатолійовичу у власність земельну ділянку, яка знаходиться в 
смт Володимирець по вулиці Грушевського, 68а загальною площею 0,0931 га 
для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.



3. Доручити голові Володимирецької селищної ради укласти від імені 
селищної ради договір купівлі-продажу земельної ділянки на умовах 
затверджених п.1 цього рішення, а також оформити всі необхідні документи 
для вчинення цієї угоди.

4. Витрати по вчиненню нотаріальних дій щодо укладання договору 
купівлі-продажу земельної ділянки покласти на громадян Сороку Ю.М. та 
Петрину О.А.

5. Зобов’язати громадян Сороку Ю.М. та Петрину О.А. виконувати 
обов’язки відповідно до вимог СТ.91 Земельного кодексу України.

6. Контроль за виконанням даного рішення доручити постійній комісії з 
економічних питань, управління комунальною власністю, житлово- 
комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних відносин, 
екології, природокористування та благрустрою (голова комісії Олександр 
КРУК).

Селищний гол Василь КОВЕНЬКО


