
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(восьма сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

26  лютого  2016 року                                                                        № 80 

 

Про затвердження звіту про 

експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, яка знаходиться 

у комунальній власності Власівської 

селищної ради та надана в оренду 

гр.Собчак Г.М. строком на 5 років з 

послідуючим викупом загальною 

площею 0,0912 га для будівництва 

та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), 

кадастровий номер 

3510945300:50:041:0100, за 

адресою: Кіровоградська область, 

м.Світловодськ, смт Власівка, 

вул.Молодіжна, 1/5  

 

 Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка 

знаходиться у комунальній власності Власівської селищної ради та надана в 

оренду гр.Собчак Г.М. строком на 5 років з послідуючим викупом, загальною 

площею 0,0912 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

3510945300:50:041:0100, за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, 

смт Власівка, вул.Молодіжна, 1/5, рецензію на звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки, яка знаходиться у комунальній власності Власівської 

селищної ради та надана в оренду гр.Собчак Г.М. строком на 5 років з 

послідуючим викупом, Висновок № 16 від 19 лютого 2016 року про ринкову 

вартість земельної ділянки, свідоцтво про право власності на нерухоме майно  

індексний номер 25066211 від 01.08.2014 року, ВИТЯГ з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.08.2015 

ін.№ 42075884, згідно ст.127, 128 Земельного кодексу України, ст.144 

Конституції України, пп.34 п.1 ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Власівська селищна рада   

ВИРІШУЄ: 



 

 1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, яка 

знаходиться у комунальній власності Власівської селищної ради та надана в 

оренду гр.Собчак Г.М. строком на 5 років з послідуючим викупом, загальною 

площею 0,0912 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

3510945300:50:041:0100, за адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, 

вул.Молодіжна, 1/5, на який проведена рецензія експертом-оцінювачем 

Смоліним Сергієм Юрійовичем та надані висновки з експертної грошової 

оцінки земельної ділянки.  

 2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки загальної площею 

0,0912 га, в тому числі по угіддях: 912 кв.м - забудовані землі під одно- та 

двоповерховою житловою забудовою, за цільовим призначенням – землі 

житлової та громадської забудови, кадастровий номер 3510945300:50:041:0100,  

що надана гр.Собчак Г.М. в оренду для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

адресою: Кіровоградська область, м.Світловодськ, вул.Молодіжна, 1/5, підлягає 

викупу у власність гр.України Собчак Ганною Михайлівною, ринкова вартість 

якої станом на 09 лютого 2016 року становить 43229 грн. (сорок три тисячі 

двісті двадцять дев'ять гривень) (без урахування ПДВ) у розрахунку за один 

квадратний метр 47,4 грн. 

 

 

Селищний голова                                                              А.Бабаченко 

 


