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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА 
КРЕМІНСЬКОГО РАЙОНУ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
__________________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ № ______

“ ____”  ____________ 2013 р.							
м. Кремінна

Про прийняття звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності, яка знаходиться за адресою: вулиця Ватутіна, 1а міста Кремінна

       Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення, яка знаходиться за адресою: м. Кремінна, вулиця Ватутіна, 1А, наданий приватним  підприємством Обласний центр впровадження “Агроцентрнаука”, рекомендації  об’єднаної депутатської комісії та Акт про визначення ціни продажу земельної ділянки комунальної власності наданий виконавчим комітетом міської ради, керуючись  рішенням двадцять п’ятої сесії  шостого скликання  від 10 травня 2012 року  № 25/1 «Про  затвердження Порядку продажу земельних ділянок державної та комунальної власності шляхом викупу», та тридцятої сесії шостого скликання  від 21 листопада 2012 року № 30/8 «Про внесення змін та доповнень до рішення 25 сесії  6 скликання Кремінської міської ради», п.30 ст.26, ст. 59, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
ВИРІШИЛА :
 Прийняти Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення, яка знаходиться за адресою: м. Кремінна, вулиця Ватутіна, 1А у сумі 119971,00 (сто дев’ятнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят одна) гривня.
	Визначити  вартість вказаної земельної ділянки для продажу шляхом викупу  у сумі 400 000,00 (чотириста тисяч) гривень відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради.
	Фінансово-господарському відділу апарату виконавчого комітету Кремінської міської ради ( Бєлікова Л.П.) зробити розрахунок внесення остаточної плати за земельну ділянку з урахуванням авансового внеску..
	Спеціалісту 1 категорії – юрисконсульту Кубай С.В. підготувати документи для проведення оформлення договору купівлі - продажу, згідно чинного законодавства .
	Міському голові підписати договір купівлі-продажу земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення площею 0,8457 га, кадастровий № 4421610100:02:148:5506, яка розташована за адресою : місто Кремінна вулиця Ватутіна, 1Д
	Контроль за виконанням покласти на постійну депутатську комісію міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології. 


Міський голова                                                                В.І. Гриценко 




































 Н А Д А Т И:

1
Міській раді
- 2 прим.
2
Землевпорядному відділу
- 1 прим.
3
Юристконсульту
- 1 прим.
4
Рубіжанській ОДПІ
-     прим.
5
Прокуратурі
- 1 прим.
6
Землекористувачу
- 1 прим.
7
Відділу Держкомзему у

























П О Г О Д Ж Е Н О:


Секретар міської ради


Л.В.Колесніченко

Юрисконсульт

С.В.Кубай


Голова постійної депутатської комісії


Л.В.Стародубцева


