
 

 
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
VIII СКЛИКАННЯ 
ВОСЬМА СЕСІЯ 

 

РІШЕННЯ 
№ VIIІ/8/                                                                                                   від  2021 року 
 

Про затвердження звіту про експертну 

грошову оцінку земельної ділянки 

комунальної власності, яка підлягає 

продажу на земельних торгах у формі 

аукціону 
 

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, по вул. Павлова,1А,  яка підлягає продажу  на земельних торгах у формі аукціону, 

рецензію на Звіт про оцінку земельної ділянки, пропозиції постійної депутатської комісії з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища (протокол № 14 від 16.06.2021р. ), керуючись  Конституцією України,  Земельним 

кодексом України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія міської ради 
             ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Звіт (розроблений ФОП Вірковською О. В.) про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий  номер 6122410100:02:005:1086, що підлягає продажу на 

земельним торгам у формі аукціону, яка знаходиться за адресою: по вул. Павлова, 1а м. 

Збаража. 
     2. Затвердити вартість земельної ділянки, що підлягає продажу на земельним торгам у формі 

аукціону, площею 0,0399 га., яка розташована по вул. Павлова,1а м. Збаража   для  

обслуговування  будівель торгівлі,  у розмірі133765 (сто тридцять три тисячі сімсот шістдесят 

п'ять грн., що становить  (≈335,25 грн. за 1 м. кв.) (без урахування ПДВ) відповідно до  Звіту  

про експертну грошову оцінку земельної ділянки та проведеної рецензії. 
3.  Провести земельні торги у терміни, визначені частиною 6 статті 137 Земельного кодексу 

України, у формі аукціону з продажу земельної ділянки комунальної власності 

несільськогосподарського призначення згідно з додатком 1. 
4. За результатами земельних торгів передати переможцю земельну ділянку у власність 
5. Встановити наступні умови продажу земельної ділянки згідно з додатком 2: 
- стартова ціна лоту 3133765, грн. 
- крок земельних торгів у розмірі 5 відсотків від стартової ціни за земельну ділянку; 
- розмір гарантійного внеску становить 5 відсотків від стартової ціни продажу земельної 

ділянки. 
6.  Витрати (видатки), здійснені організатором та виконавцем земельних торгів, а також 

винагорода виконавцю земельних торгів відшкодовується переможцем земельних торгів. 
7. Уповноважити  міського голову   на підписання договору про проведення земельних торгів 

з виконавцем земельних торгів та на підписання договору купівлі продажу землі від імені  

ради. 

8.  Збаразькій міські раді: 

8.1. Забезпечити організацію проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права 



власності земельної ділянки несільськогосподарського призначення, дати та місця проведення 

земельних торгів. 

8.2. Забезпечити оформлення договору купівлі-продажу з переможцем земельних торгів 

(аукціону) за ціною та на умовах, визначених цим рішенням 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони природного 

середовища 
   

   Збаразький міський  голова                          Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


