
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

дванадцята сесія VІ скликання 
від 09.02.2012 р. №587  
 

Про надання дозволу ФОП Ухваткіну Л. Є. на викуп земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення у власність шляхом 
продажу. 

 Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Ухваткіна Леоніда 
Євгеновича про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 
призначення, керуючись Конституцією України, статтями 12, 127, 128, пунктом 
12 розділу Х “Перехідних положень” Земельного кодексу України, статтею 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 квітня 2009 року № 381, ст. 9 Закону України «Про 
оренду землі», Коростенська міська рада 
 

ВИРІШИЛА :       

1. Надати дозвіл фізичній особі-підприємцю Ухваткіну Леоніду Євгеновичу на 
виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення по вул. Шевченка, 2/7 міста Коростеня 
площею 0,3138 га для комерційного використання (розміщення та 
обслуговування складських приміщень) та встановити авансовий платіж в 
розмірі 5 % від нормативної грошової оцінки, а саме – 37 958,75 грн. (тридцять 
сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім гривень 75 копійок). 
 
2. Перерахувати авансовий платіж в місцевий бюджет на р/р 33114327700006, 
МФО 811039 ГУДК в Житомирській області, код 22062740. Доручити міському 
голові Москаленко В.В. укласти від імені міської ради договір на проведення 
експертної грошової оцінки з організацією, яка має відповідну ліцензію на 
виконання цього виду робіт.  
 
3. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Ухваткіна Леоніда Євгеновича в 
десятиденний термін після підписання договору сплатити авансовий платіж в 
розмірі 5% від нормативної грошової оцінки яка становить 759 175,00 грн. 
(сімсот п’ятдесят дев’ять тисяч сто сімдесят п’ять гривень 00 копійок), а саме – 
37 958,75 грн. (тридцять сім тисяч дев’ятсот п’ятдесят вісім гривень 75 
копійок). 
 
4. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3138 га, яка 
передана фізичній особі-підприємцю Ухваткіну Леоніду Євгеновичу в оренду 
для комерційного використання (розміщення та обслуговування складських 



приміщень) вул. Шевченка, 2/7 міста Коростеня, подати на затвердження сесії 
Коростенської міської ради. 
 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської 
ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності та з питань 
земельних ресурсів, будівництва та архітектури. 

 
 

Міський голова                                                                           В.Москаленко 
 
 

Секретар міської ради                                                             В. Ходаківський 
Заступник міського голови                                                     В.Вигівський 
Начальник  відділу Держкомзему 
у місті Коростені     Р.Вигівська 
Начальник юридичного відділу                                             Т. Камінська                            
Начальник міськфінуправління    Л. Щербанюк 
Головний архітектор міста    С. Тумаш 


