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Гlро викуrl :]eMejIbHoT дiлятrки. яка
перебl,вас у в.пасностi фiзичноТ
особи д,lтя суспi"пьних потреб

Розг;tянувши подання ttocтiйHoT Kobricii з IIиl,ань земельних вiдносин та зеNIеJIьноI,о

кадасlру" II;Iанування тери,горii. бl,riвниLtt,ва. архiтекl,},ри. охоро}lи lIaM'rI,IoK. iс,t,ори.lноt,tl

середовиIlIа вiд 202 1 рок},. tsрахоRvIоtlIl ,JljcIll]cl{llrl Iitirtrtttt.tt,tl()l () Iti,tttpt.tr,rtcтBit

Бi;rоцеркiвськоТ MicbKoT рали <<Сlпецкоп,тбiнат з }{а.lаrlIlя риllil, 1LI]ii\ Il()c,,l\1,1l -\lll Bi,t l-]

сiчгrя 202l року. вi,{гlовillно.,[о II},Ilкт\,З4,tасIини 1 craгti 26 13акоrll,УкраТrrи <llpo r,ricueBe

самоврядування в YKpaTHi>>. Закон1, УкраIни KlIpo вi.lчуженнrI ,зе]\{ельних дiлянок" iнших
об'сктiв нерухоN,{ого майна" IIIo на них рсlзьтitltенi. якi перебуваlо,l,ь у приватнiй власностi.
;l:tя суспiльних IIо,греб чи з lvtorl.tBiB суспi.чьнtli необхiдностi>>, v зв'язку,з необхiлнiсrtсl
t]жиl-гя невiдк.;lа]{них та дit вих зaxoJiiB ш{().,t() c}J()( llltcIt()l() ii.l lli,1-1c;liI{()t () lI()\0lJLl}l}Iя

]Iо\{ерjIих. а l,акож суспiльноlо потребоIо ,] 
ро,]1III.1реii}Iя rсllи rrlpii' rlict,l(tll tl ii. la.tot}ilIlti.l

кНовокиТвське 2> в Mic r i Бiла I{epKBa" MicbKa pa.,ttt вирirли,tа:

1. 13икl,ttи ги земельну дi;lянку, яка перебувас у B,lacHocTi фiзичноТ особи для
суспiльних llотреб з NfeToIo ро,]tl]ирснrlя 

,гериторiТ Бi,rortepKiBcbKol,cl птiськtlго к-rlадовищti

<<НовокиТвське 2>> llo вулицi Ав,t,овсlкзttтьна. IIl.() i; rticti l,i rlr l(cllritllt. il cil\lc.
1.1. Зеплельна дi.ltянка t]JощеIо 2.84 l,a (ка.rасгрtlвttй Ilo\lcp: j]]()-l8]9()():(]l:()(),l:()()06),

цi,rьове призначенrrя: 01.0l. .ц'lя ве;1ення TOBaptlo1,o ci'tbcbKclt,clcIIo.{apcbKolcl вtlробнtjIl,гtjtl.

IIIo нil-ltежить на прtiвi приваt,ноТ B,цaclrocIi Москаt-пенко CepгiKl iванови.tу.
2. llоручити профi.ltьноN,rу застуIlнику мiського l,олови. вiдповiдно .цо розгtолi,Iv

обов'я:зкiв:
2.1. IIрсl,гяI,о]\t II|яl,и дгtiв. з .,lня llрl,тitтlя'I'l )l l(l,tlitl jlilil,tlil),. ]];Icl,\l\llj(, ll,,tзi 1,1\lIllll lIl]()

лане рiшсння tsjIасника зс]\{е,IьноТ дiляrlки" зaJHatlcIttli tl tt1llKti l rlt,tlttl pititcittllt .

2.2 Заrrропон},вати вJItiс}]ик}"зеьtе,llьноi дi,пяtlки. ,зазна.lеноТ в пl,нк t i 1 llt,ot,cl рitltегlняl.
IIроl,яго]\,{ одноI,о п,tiсяця з дня отри\4ання iнфорплачiТ (писььtового повiдомлення) письмово
повi,llоп,tити Бiлоrtеркiвськ1, пriську раду про налання згоди на lrроведення переговорiв
Illoj{o умоR викупу або вi,цмову вiд TaKoгo tsик\,п\,,

2.З. У разi надаFIня t].]Iас}{иком зеlчtе"tьtttll' ,(i.t>t llt.tl" ,i-l jI1.1|i\.,Ilt)l tl llYtltiti 1 ttl,(lt't)

рitпення_ зI,оли на IIроl]е,,{ення iIepeгoBopiB щоJо \,\{0t] l]llK\l|\. lIllc.tcI,ц}]jIrI,I t,i ittlсllсси
Бi,поrtеркiвськоТ п,tiськоТ раjIи при IIроведеннi переl,оrlорiв щсlдсl tзикчttноТ цiни. lltltu.,lаtення

iнп_lих iстотнl.rх yMot] договtlрiв. ,забезпе.tи,I,и проведення експертноТ гроIIrовоТ оцiнки
BapTocTi зазначе}Iих земсльних лiлянок. llропонува,t,и зttп,tiсть викVtlноТ цiни земелrьних

;{i,ltянсlк itltпi зел,tс;lьнi .1i.tяttки та заСlезrlеtlLiтI] IlрtlI]е.,tсtIIтя j'x cKclrept,Htli'гpottttlBoT оttiлtки. at

тако)t Rчиняl,и iHrпi дii. tttc,l tIередба.Iенi .lи}{fliI\i Ji.ii\1,1i()-li-ilJcllltiil Уii1lltillll .l. 1,1 ',-Liiicitctttlя

t r i:(гсl,говки процеjt),ри l]и купу.



З. I}iллiл1, iнформаltiйних peclpciB та зв'я:lкiв :з I,ро\Iалськiс,гrсl Бi.rот]еркiвськоl'
lvticbKoT ради оприлюднити ,,iaHe рiшення в засобах шtасовоТ iнформачiТ.

4. Контро-пь за виконанняNl LIього рiurення покjIасти на постiйнч Koп,ticilo з питань
зе]\IеjIьi{их вiдносин та земе"Iьного кадастр\ . IIjIаIIуI]11IlIlя ,гсриторii'. б1,.tiвlлиtц r,Ba.

архir,ектl,ри. охорон и I Ia\,{' я-гок. iс,t,ори, lH ot о cepc-l() t]l.t lI t|i.

мiський голова Геннадiй ДИ]r<ИИ


