УКРА
АЇНА
БАРС
СЬКА МІІСЬКА РА
АДА
БАРСЬ
ЬКОГО РА
АЙОНУ ВІІННИЦЬКО
ОЇ ОБЛА
АСТІ

РІШЕННЯ
13.05.20
011р.
9 сесія

6 сккликанняя

Про продаж зем
мельної діллянки
несілльськогосп
подарськогоо призначення
гр. Мариновичу
М
у В.Г.
На підсставі Консттитуції Укрраїни, Земеельного Коодексу Укрраїни, Указу
у Президен
нта
Украаїни «Про продаж земельних
з
ділянок несільськог
н
господарського призн
начення» від
19.01.1999р. заа №32/99, ст.
с 26 Закоону України «Про міссцеве самооврядуванн
ня в Україн
ні»,
врахховуючи ви
исновок дерржавної ексспертизи зеемлевпоряд
дної органіізації, з меттою сприян
ння
соціаально-екон
номічного розвитку
р
міста, міськаа рада ВИР
РІШИЛА::
1. Заатвердити звіт
з про ексспертну гроошову оцін
нку земельн
ної ділянки
и
неесільськогоосподарськоого признаачення, що знаходитьсся за адресою: м. Бар,
вуул.Соборнаа,15.
2. Заатвердити вартість
в
зем
мельної діллянки в сум
мі 10491 грн.00 коп. (д
десять тисяяч чотириста
деев’яносто одна
о
гривняя 00 коп.) на
н підставі висновку
в
д
державної
еекспертизи
и
зем
млевпоряд
дної документації від 10 грудня 2010 року № 363.
3. Прродати гр. Маринович
М
чу Володим
миру Григо
оровичу зеемельну діллянку площ
щею 0,00888га
за 10491 грн.00 коп. (деесять тисяч
ч чотиристаа дев’яностто одна гри
ивня 00 коп
п.) на підставі
исновку деержавної еккспертизи землевпоря
з
ядної документації віід 10 грудн
ня 2010 рокку
ви
№ 363 за ад
дресою: м. Бар,
Б вул. Соборна,
С
15
5.
4. Роозірвати договір оренд
ди земельн
ної ділянки між Барсьькою міськоою радою та
т
М
Мариновиче
м Володим
миром Григгоровичем,, укладений
й та зареєсттрований від
в
277.01.2010р. за № 041003500004.
5. Дооручити міському голлові Дзісю О.І. укластти від іменіі ради догоовір купівліі-продажу
зем
мельної діллянки площ
щею 0,00888га, що знах
ходиться заа адресою: м.Бар, вул
л.Соборна,115,
зі сплатою 1000% вартоссті земельн
ної ділянки
и в сумі 104491 грн.00 ккоп. (десятть тисяч
о
гривн
ня 00 коп.) в десятиден
нний терміін після но
отаріальногго
чоотириста дев’яносто одна
поосвідчення договору купівлі-проодажу.
6. Зеемлевпоряд
дній організзації, що має
м ліцензію
ю, відвести земельну д
ділянку в натурі,
н
ви
идати Держ
жавний акт на право влласності наа землю піссля повної сплати вар
ртості земллі.
7. Коонтроль за виконанняям даного рішення
р
покласти на постійну
п
коомісію місьької ради з
пи
итань регуллювання земельних віідносин та охорони наавколишньього природ
дного
середовища.
Місь
ький голов
ва

О.І.. Дзісь

