
 

 

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  07 жовтня   2021  року  №  25                                ХVІ   сесія  восьмого скликання                            
    Баштанка    

 

Про затвердження ринкової вартості та 
продаж земельної ділянки громадянину 
Анварову Лачину 

 

Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, пунктом 1 розділу 10 Перехідних положень Земельного Кодексу 
України, статтями 12, 38, 92, 118, 123, 127, 128, 201 Земельного Кодексу 
України, розглянувши висновок експерта про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки, враховуючи висновки постійних комісій міської ради, 
міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Затвердити, згідно з висновком суб'єкта оціночної діяльності про 

ринкову вартість об'єкта оцінки - вартість забудованої земельної ділянки 
площею 0,0654 га, яка розташована за адресою: м. Баштанка, Миколаївської 
області, вул. Андрія Гладкова, 1, для розміщення та обслуговування 
виробничої бази, яка на дату оцінки 22 липня 2021 року складає 157503,00 

(сто п’ятдесят сім тисяч п’ятсот три) грн. 00 коп.  
2. Продати громадянину України Анварову Лачину земельну ділянку за 

кадастровим номером земельної ділянки - 4820610100:01:046:0014 загальною 
площею 0,0654 га, за 157503,00 (сто п’ятдесят сім тисяч п’ятсот три) грн. 00 
коп. (без ПДВ) для розміщення та обслуговування виробничої бази, яка 
знаходиться в м. Баштанка Миколаївської області, по вул. Андрія Гладкова, 1 

на якій розташоване майно, що перебуває у власності Анварова Лачина.  

3. Доручити міському голові укласти з громадянином України 
Анваровим Лачином договір купівлі-продажу на земельну ділянку з 
кадастровим номером 4820610100:01:046:0014, загальною площею 0,0654 га, 
для розміщення та обслуговування виробничої бази, яка знаходиться в             

м. Баштанка Миколаївської області, по вул. Андрія Гладкова, 1 у порядку, 
визначеним законодавством. 



4. Зобов'язати Анварова Лачина сплатити до моменту укладання 
договору купівлі-продажу вартість земельної ділянки згідно з  пунктом 2 

даного рішення. 

5. Покласти витрати, пов'язані з продажем земельної ділянки, 
оформленням договору купівлі-продажу на земельну ділянку з кадастровим 
номером 4820610100:01:046:0014 на Анварова Лачина.   

6. Припинити дію договору оренди земельної ділянки площею 0,0654 га 

за кадастровим номером 4820610100:01:046:0014 до моменту набуття права 
власності на вказану земельну ділянку. 

7. Контроль за виконанням рішення Баштанської міської ради покласти 
на постійну комісію міської ради з питань агропромислового комплексу, 
земельних ресурсів, благоустрою та екології. 

 

               

 

Міський голова                                                              Олександр БЕРЕГОВИЙ 

 
 
 
 
 
 


