НОВОПЕТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИШГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять третя сесія сьомого скликання
«24» травня 2018 року

№1096
РІШЕННЯ

Про проведення земельних торгів
у формі аукціону
З метою наповнення сільського бюджету керуючись статтями 122, 134137 Земельного кодексу України, статтями 25, 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Продати на земельних торгах у формі аукціону земельну ділянку
комунальної власності згідно з додатком 1.
2. Встановити стартову ціну земельної ділянки, яка виставляється на торги,
та значення кроку торгів згідно з додатком 2.
3. Визначити виконавцем земельних торгів Товарну біржу «УКРАЇНСЬКІ
КОНТРАКТИ».
4. Земельні торги провести 03 липня 2018 року за адресою: Київська обл.,
Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 171 (зал
засідань).
5. Уповноважити Новопетрівського сільського голову на підписання
протоколів земельних торгів щодо вказаних в додатку 1 земельних ділянок та
на укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок з переможцями
земельних торгів.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатські комісії з
питань землеустрою та земельних відносин, будівництва та архітектури, та з
питань бюджету, комунального майна та розвитку інфраструктури села.

Сільський голова

Р.М. Старенький

Додаток 1
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 24 травня 2018 року №1096
ПЕРЕЛІК
земельних ділянок комунальної власності, які виставляються на земельні торги у формі аукціону окремими лотами
№
з/п

1.

Місце знаходження
земельної ділянки
Київська обл.,
Вишгородський р-н,
с. Нові Петрівці

Секретар сільської ради

Кадастровий номер

3221886001:03:265:6010

Площа, га

5,5976

Цільове призначення
(функціональне використання)
Код КВЦПЗ 11.02, Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної,
машинобудівної та іншої
промисловості

Вид використання
Під розміщення
підприємств ІV класу
шкідливості за санітарною
класифікацією

С.О. Костюк

Додаток 2
до рішення Новопетрівської сільської ради
від 24 травня 2018 року №1096
Стартова ціна
земельних ділянок, які виставляються на торги, та значення кроку торгів
№
з/п
1.

Місце знаходження земельної
ділянки
Київська обл., Вишгородський р-н,
с. Нові Петрівці

Секретар сільської ради

Кадастровий номер

Площа, га

Стартова ціна
земельної ділянки, грн.

Значення кроку торгів,
грн.

3221886001:03:265:6010

5,5976

18 526 000,00

300 000,00

С.О. Костюк

