
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(десята позачергова сесія сьомого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

10  червня  2016 року                                                                        № 133 

 

Про внесення змін до договору 

купівлі-продажу від 23.05.2016 

року, зареєстрований в реєстрі 

№ 2347, щодо продажу земельної 

ділянки несільськогосподарського 

призначення 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови Бабаченка А.Г., розглянувши 

Договір купівлі-продажу від 23.05.2016 року, складений та посвідчений 

приватним нотаріусом Світловодського міського нотаріального округу 

Кіровоградської області Бабенко В.М., зареєстрований в реєстрі № 2347, 

керуючись Цивільним кодексом України, ст.ст.122, 128, 132, 134 Земельного 

кодексу України, відповідно до вимог абз.6 п.1 ст.71 Бюджетного кодексу 

України, згідно якого надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів 

включають 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у 

державній власності до розмежування земель державної і комунальної 

власності, та беручи до уваги п.7 розд.II  «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розмежування земель державної та комунальної власності»; враховуючи, 

що на законодавчому рівні розмежування державної та комунальної власності в 

Україні відбулося, згідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Власівська селищна  рада       

ВИРІШУЄ: 

1. Внести зміни до договору купівлі-продажу посвідченого двадцять 

третього травня дві тисячі шістнадцятого року за реєстровим № 2347, 

приватним нотаріусом Бабенко В.М., Світловодського міського нотаріального 

округу, укладеного з Собчак Ганною Михайлівною, від імені якої діє Сушнова 

Ольга Семенівна на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом 

Світловодського міського нотаріального округу Соломоненко В.В. від 

20.09.2014 № 1089, щодо продажу земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення за адресою: Кіровоградська область, місто Світловодськ, 

смт Власівка, вулиця Молодіжна, № 1/5, а саме: 



1) Перший абзац викласти в наступній редакції: 

«Ми, ВЛАСІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА, ідентифікаційний код 

04366465, місце знаходження: 27552, Кіровоградська область, місто 

Світловодськ, селище міського типу Власівка, вулиця Першотравнева, будинок 

№ 59, в особі голови Власівської селищної ради Бабаченко Анатолія 

Герасимовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

2026104379, що зареєстрований за адресою: Кіровоградська область, місто 

Світловодськ, смт Власівка, вулиця Труда, будинок № 33, квартира № 6, який 

діє на підставі ст.42, Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішення № 10 Власівської селищної ради від 26 жовтня 2015 року, далі 

іменовано – «Продавець» та…»  

2) Пункт 1 (один) викласти в наступній редакції:  

«1. Продавець на підставі рішення восьмої сесії сьомого скликання 

Власівської селищної ради від 26 лютого 2016 № 81 зобов’язується  передати у 

власність Покупця, а Покупець прийняти у власність земельну ділянку площею 

0,0158 гектара (158 (сто п’ятдесят вісім) м
2
), кадастровий номер: 

3510945300:50:041:0101, цільове призначення якої для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка), форма власності комунальна, що розташована за адресою: 

Кіровоградська область, місто Світловодськ, смт Власівка, вулиця Молодіжна,  

№ 1/5 (один дріб п’ять) і сплатити відповідну грошову суму за вказану 

земельну ділянку.» 

3) Пункт 4 (чотири) викласти в наступній редакції:  

«4. Продаж зазначеної земельної ділянки здійснюється за 7489 (сім тисяч 

чотириста вісімдесят дев’ять) гривень, із розрахунку 47,40 (сорок сім ) гривень 

40 копійок за один квадратний метр, з яких 2991,26 (дві тисячі дев’ятсот 

дев’яносто одна) гривень 26 копійок сплачені Покупцем до підписання 

Договору, як авансовий внесок в рахунок оплати за придбану земельну ділянку, 

а решту суми 4497,74 (чотири тисячі чотириста дев’ятсот сім) гривні 74 копійки 

Покупець зобов’язується сплатити Продавцю протягом 30 календарних днів з 

дня державної реєстрації даного договору на рахунок № 31515941700013, 

МФО 823016, код ЄДРПОУ 37918126, ККД 33010100, Банк ГУДКСУ в 

Кіровоградській області. Зазначена ціна відповідає дійсним намірам сторін, є 

остаточною і змінам не підлягає. Право володіння, користування і 

розпорядження земельною ділянкою переходить до Покупця після сплати в 

повному обсязі ціни продажу земельної ділянки. Передача земельної ділянки 

Продавцем Покупцю здійснюється у триденний термін після сплати в повному 

обсязі ціни продажу земельної ділянки. Передача земельної ділянки Продавцем 

і прийняття її Покупцем засвідчується актом прийому-передачі, який 

підписується сторонами.» 

4) Пункт 5 (п’ять) викласти в наступній редакції:  

«5. Експертна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки згідно 

ВИСНОВКУ про ринкову вартість земельної ділянки від 09.02.2016 № 16 

експерта – фізичної особи–підприємця Глущенка Романа Миколайовича 

становить 7489 (сім тисяч чотириста вісімдесят дев’ять) грн. 00 коп. (без 

урахування ПДВ), з розрахунку 47,40 (сорок сім) гривень 40 копійок за один 

квадратний метр. 



 

5) Пункт 7 (сім) викласти в наступній редакції:  

«7. Продавець гарантує, що земельна ділянка, яка є предметом договору, 

входить до категорії земель, що можуть бути приватизовані згідно 

законодавства України, вільна від будь-яких майнових прав і претензій третіх 

осіб, про яких в момент укладення договору Продавець чи Покупець не міг не 

знати; не застережених недоліків, які значно знижують цінність або можливість 

використання за цільовим призначенням земельна ділянка не має; від покупця 

не приховано обставин, які мають істотне значення; до укладення цього 

договору земельна ділянка іншим особам не відчужена, не знаходиться під 

арештом і судових спорів щодо неї немає, як внесок до статутного фонду 

юридичних осіб не передана; земельна ділянка вільна від будь-яких майнових 

прав і претензій інших осіб.» 

6) Пункт 11 (одинадцять) викласти в наступній редакції:  

«11. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочинну, 

що укладається сторонами, а саме статті 78, 81, 90, 91, 103-109, 125, 126, 127, 

131, 132, 140, 158, 202, 210, 211, 215-236, 257, 319, 334, 651-654, 655-663, 678, 

679, ч.2 ст.680, 681, 682 Цивільного кодексу України; ст.ст.60, 63, 65, 70 та 72 

Сімейного кодексу України, правові наслідки укриття розміру дійсної 

продажної ціни відчужуваного майна, ст.4 Закону України «Про власність», 

ст.78, 81, 90, 91, 103-109, 125, 126, 127, 131, 132, 140, 158, 202, 210, 211 

Земельного кодексу України, ст.167-168, 172, 179 Податкового кодексу 

України, їм нотаріусом роз’яснено. Сторони стверджують, що ця угода не 

носить характеру удаваної, не є зловмисною і відповідає їх дійсним намірам 

створити для себе юридичні наслідки.» 

7) Доповнити пункт 13 (тринадцять) підпунктом 13.1. (тринадцять 

один) «Права та обов’язки сторін» та викласти в наступній редакції:  

«13.1. Права і обов’язки сторін: 

Кожна сторона зобов’язується виконувати обв’язки, покладені на неї цим 

договором та сприяти інший стороні у виконанні її обов’язків.  

Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або 

неналежне виконання умов цього договору.  

Права, обов’язки і відповідальність сторін, що не передбачені в цьому 

договорі, визначаються відповідно до законодавства України.  

Сторони стверджують, що укладення цього договору відповідає їх 

інтересам, не приховує іншого правочину і спрямоване на реальне настання 

наслідків, які обумовлені в ньому.  

Покупець має право на дострокове погашення вищевказаних зобов’язань 

по виплаті суми згідно п.4. 

  



 

8) Доповнити пункт 13 (тринадцять) підпунктом 13.2. (тринадцять 

два) «Права та обов’язки сторін» та викласти в наступній редакції:  

«13.2. Покупець зобов’язаний прийняти від Покупця придбану земельну 

ділянку і використовувати її відповідно до цільового призначення. Сплатити 

вартість земельної ділянки в строки та розмірах, що передбачені п.4. 

Покупець зобов’язується додержуватися вимог законодавства про 

охорону довкілля, екологічної безпеки землекористування, забезпечувати 

охорону та збереження якості землі відповідно до вимог законодавства України, 

не порушувати права власників суміжних земельних ділянок та 

землекористувачів отримуватись правил добросусідства. На вимогу Продавця 

Покупець зобов’язаний надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, 

документи, щодо виконання умов цього договору.» 

9) Доповнити пункт 13 (тринадцять) підпунктом 13.3. (тринадцять 

три)  «Права та обов’язки сторін» та викласти в наступній редакції:  

«13.3. Продавець зобов’язаний прийняти оплату Покупцем вартості 

земельної ділянки в розмірі та терміни, обумовлені п.4.». 

10) Доповнити пункт 17 (сімнадцять) підпунктом 17.1. (сімнадцять 

один) та викласти в наступній редакції:  

«17.1. Зміни умов договору здійснюються тільки в письмовій формі за 

погодженням сторін згідно з законодавством України з наступним їх 

нотаріальним посвідченням. У разі невиконання однією із сторін умов цього 

договору, він може бути змінений або розірваний на вимогу іншої сторони за 

рішенням суду, а земельна ділянка повернута до комунальної власності 

територіальної громади Власівської селищної ради.» 

2. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Бабаченко 


