УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Іллінецького району, Вінницької області

22700 м.Іллінці, вул.Леніна,19 тел.2-35-38

===========================================================

РІШЕННЯ
24.12.2014 року

38 сесія 6 скликання

Про продаж земельної ділянки
несільськогосподарського призначення, у власність шляхом
викупу Коновалюк К.В.
Розглянувши заяву фізичної особи – підприємця Коновалюк Катерини
Василівни, жительки м. Іллінці, вулиця Гагаріна,64, щодо продажу земельної
ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0609 га, на якій
розташована нерухомість, що належить її на праві приватної власності в м.
Іллінці по вулиці Пестеля 2-Б з розстрочкою платежу до кінця 2015
бюджетного року, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з
питань сільськогосподарського виробництва, регулювання земельних відносин
та охорони навколишнього середовища керуючись ст.ст.12, 127, 128
Земельного кодексу України, ст.38 Закону України “Про землеустрій ”, ст.13
Закону України “Про оцінку земель”, ч.1 п.34 ст.26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні” міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0609 га, (кадастровий номер
0521210100:05:004:1164) що розташована в м.Іллінці по вулиці Пестеля 2 - Б,
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі у розрахунку 90,49
гривень за 1 метр квадратний, що складає ціну продажу земельної ділянки
55106 гривень (п’ятдесят п’ять тисяч сто шість гривень).
2. Міському голові Яременко С.А. після оплати коштів в повному обсязі
покупцем, підписати договір купівлі – продажу.
3. Відчужити ФОП Коновалюк Катерині Василівні, жительці м.Іллінці вулиці
Гагаріна 64, у власність шляхом викупу земельну ділянку площею 0,0609 га,
яка розташована в м. Іллінці по вулиці Пестеля 2 - Б, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі за 55106 гривень із земель житлової та
громадської забудови з розстрочкою платежу, а саме до 01.07.2015 року
сплатити на рахунок міської ради 50 % (27553,0 грн.) вартості ділянки, решту
суми 50 % (27553,0 гривень) до 15.12.2015 року.
Гроші в сумі 55106 гривень сплатити на рахунок міської ради до нотаріального посвідчення договору купівлі – продажу земельної ділянки.

4. Копію документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку здати в
земельний відділ міської ради.
5. Коновалюк К.В. виконувати обов’язки власника земельної ділянки згідно з
вимогами ст.91 Земельного кодексу України.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів і бюджету (голова комісії Левченко В.С.).

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

Н.ЧИГРИН

