
            
              ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ- Р І Ш Е Н Н Я

 Від __________ 2019р. №               ХХХVІ чергова  сесія селищної ради       
смт. Воскресенське                           восьмого скликання

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення

    Розглянувши заяву гр. Кантур І.Ф. та звіт з експертної грошової оцінки
земельної ділянки для комерційного використання,   виготовлений суб’єктом
оціночної  діяльності  ТОВ  «УКРАЇНСЬКИЙ  ЕКСПЕРТНИЙ  ЦЕНТР  ПО
ВИМІРЮВАННЮ ТА ОЦІНЦІ»,  керуючись,  Земельним кодексом України,
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України
«Про оцінку земель», враховуючи рекомендації засідання постійних комісій
селищної ради , селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Погодити  звіт  з експертної грошової оцінки,  земельної  ділянки  яка
розташована  у  с.  Калинівка  Вітовського  району  Миколаївської  області по
пров.  Космонавтів,  3,  загальною  площею  0,0828  га.,  кадастровий  номер:
4823381300:07:036:0018,  категорія  земель  –  землі  житлової  та  громадської
забудови, цільове призначення – для комерційного використання експертна
вартість земельної ділянки 73419 грн. 00 коп. (сімдесят три тисячі чотириста
дев’ятнадцять  гривень 00 коп.) у розрахунку на 1 м2 земельної ділянки 88,67
грн. (вісімдесят вісім  гривень 67 коп.).

2. Продати  земельну  ділянку  несільськогосподарського  призначення  гр.
Кантур Ірині Федорівні, яка розташована у  с. Калинівка Вітовського району
Миколаївської області по пров. Космонавтів, 3, загальною площею 0,0828 га.,
кадастровий  номер:  4823381300:07:036:0018,  категорія  земель  –  землі
житлової та громадської забудови, цільове призначення – для комерційного
використання  за  загальну  суму  73419  грн.  00  коп.(  сімдесят  три  тисячі
чотириста  дев’ятнадцять  гривень 00 коп.)  у розрахунку на 1 м2  земельної
ділянки 88,67 грн. (вісімдесят вісім  гривень 67 коп.).

3. Зарахувати  суму  авансового  внеску  сплачену  суб’єктом
господарювання, до ціни продажу земельної ділянки.



4.   Доручити  голові  селищної  ради  Шаповалову О.М.   в  місячний термін
укласти  договір  купівлі  –  продажу  земельної  ділянки  за  адресою:  пров.
Космонавтів, 3 в с. Калинівка Вітовського району Миколаївської області, за
ціною та на умовах визначених цим рішенням.

5.  Сума,  зазначена  в  пункті  2   цього  рішення,  з  урахуванням  сплати
авансованого  внеску, сплачується  покупцем  повністю  після  нотаріального
посвідчення  договору  купівлі-продажу  та  складає  20417,29  грн  (  двадцять
тисяч чотириста сімнадцять гривень 29 коп.).

6.  Припинити дію договору оренди земельної  ділянки від  14  червня  2013
року, зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно
від 14.06.2013р. за № 1461741, після укладення договору купівлі-  продажу
земельної  ділянки  та  реєстрації  права  власності  на  землю згідно  чинного
законодавства. 

 7.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з
питань житлово-комунального господарства та комунальної власності, питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

Селищний голова                                                                      О.ШАПОВАЛОВ
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