УКРАЇНА
БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
БАРСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ОБЛАСТ

РІШЕННЯ
14 сесія

8 скликання

10.10.2017р.

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення
гр.Краєвській Р.Я.

Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою:
адресою м. Бар, пл.. Пам’яті,
19/А, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, наа підставі ст.ст. 13, 140, 146
Конституції України, ст.
ст ст. 12, 128 Земельного Кодексу України,
України ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок державної експертизи
землевпорядної організації від 04 липня 2017р. за №1025, з метою сприяння соціальноекономічному розвитку міста,
міста міська рада ВИРІШИЛА:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Затвердити
звіт
про
експертну
грошову
оцінку
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою:
адресою м. Бар, пл.. Пам’яті,
19/А, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Затвердити вартість земельної ділянки в сумі 80186 грн.. 00 коп.
коп (вісімдесят тисяч сто
вісімдесят шість грн. 00 коп.) (без урахування ПДВ) на підставі висновку державної
експертизи землевпорядної документації від 04 липня 2017р.
р. за №
№1025.
Продати гр. Краєвській Руслані Ярославівні земельну ділянку площею 0,0360 га,
кадастровий номер 0520210100:01:068:0013 за адресою: м
м.Бар
Бар, пл.. Пам’яті, 19/А, за
80186 грн. 00 коп. (вісімдесят тисяч сто вісімдесят шість грн. 00 коп.) (без урахування
ПДВ) на підставі висновку державної експертизи землевпорядної документації від 04
липня 2017р. за №1025.
1025.
Доручити міському голові Цицюрському А.А. укласти від імені ради договір купівліпродажу земельної ділянки площею 0,0360 га, що знаходиться за адресою: м. Бар, пл..
Пам’яті, 19/А, зі сплатою 100% вартості земельної ділянки в сумі 80186 грн. 00 коп.
(вісімдесят тисяч сто вісімдесят шість грн. 00 коп.)
.) (без урахування ПДВ) в
десятиденний термін після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Розірвати договір оренди землі між Барською міською радою та гр. Краєвською Р.Я.,
укладений 17.01.2017р.,
17.01.2017
зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно, номер запису 18747067, з моменту набуття права власності на
земельну ділянку.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з
питань регулювання
ювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища.

Міський голова
Секретар міської ради Подуфалов В.М.
В
____________
Начальник відділу з юридичних питань
Чубар О.В. ____________________________________
Спеціаліст І категорії відділу ЗВ
Левицька Л.В.. _________________________________

А.А. Цицюрський

