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№1109
РІШЕННЯ

Про викуп земельної ділянки для
суспільних потреб
Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», законів України «Про відчуження земельних
ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, які
перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності», «Про автомобільні дороги» у зв’язку з
необхідністю будівництва автомобільної дороги по провулку 1-го Травня
села Нові Петрівці та з’єднання промислової зони обмеженою провулком 1го Травня та вулицею 1-го Травня з вулицею Луцька та Індустріальна села
Нові Петрівці відповідно до Генерального плану села Нові Петрівці
сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1.
Викупити
земельну
ділянку
кадастровий
номер
3221886001:03:226:0161, площею 0,1988 га, яка відноситься до земель
промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого
призначення (з цільовим призначенням «для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних
організацій та підприємств»), що розташована за адресою: Київська область,
Вишгородський район, село Нові Петрівці та належить на праві приватної
власності Кучеру Святославу Ігоревичу на підставі договору купівлі-продажу
земельної ділянки від 04.08.2017 року для суспільних потреб, а саме
будівництва автомобільної дороги по провулку 1-го Травня села Нові
Петрівці, Вишгородського району Київської області.
2.
Запропонувати власнику земельної ділянки, зазначеного в пункті 1
цього рішення, замість викупної ціни за земельну ділянку рівноцінну
земельну
ділянку
площею
0,1988
га
(кадастровий
номер
3221886000:03:265:6013) для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної
та
іншої
промисловості
що
розташована
за
адресою: Київська область, Вишгородський район, село Нові Петрівці та

належить на праві комунальної власності територіальній громаді села Нові
Петрівці в особі Новопетрівської сільської ради.
3.
Фінансування витрат, пов’язаних з виконанням цього рішення,
здійснити за рахунок коштів місцевого бюджету.
4.

Новопетрівському сільському голові:

4.1. Письмово повідомити власника земельної ділянки, зазначеного в
пункті 1 цього рішення, щодо прийняття цього рішення.
4.2.
У випадку отримання згоди власника земельної ділянки, зазначеного
в пункті 1 цього рішення, на обмін земельними ділянками вказаними в
пунктах 1, 2 цього рішення, вжити всіх передбачених законодавством заходів
щодо визначення викупної ціни земельної ділянки кадастровий номер
3221886001:03:226:0161, площею 0,1988 га та вартості земельної ділянки
кадастровий номер 3221886000:03:265:6013, площею 0,1988 га, що
передається у власність замість відчужуваної.
4.3. Розмір викупної ціни земельної ділянки, зазначеної в пункті 1 цього
рішення, та вартість земельної ділянки зазначеної в пункті 2 цього рішення,
що передається у власність замість відчужуваної, подати для затвердження
на сесії сільської ради.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань землеустрою та земельних відносин, будівництва та
архітектури.
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