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 КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ  № _____


від «_______»_____________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”, 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», виконком міської ради 
ВИРІШИВ :
 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.
             2.Затвердити Акт про визначення ціни продажу земельної ділянки з ціною  продажу 557316,30 (п’ятсот п’ятдесят сім тисяч триста шістнадцять ) грн. 30 коп.
             3.Рекомендувати сесії міської ради затвердити  вартість   земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення площею 0,8457 га, кадастровий № 4421610100:02:148:5506, яка розташована за адресою : місто Кремінна вулиця Ватутіна, 1Д у сумі 557316,30 (п’ятсот п’ятдесят сім тисяч триста шістнадцять ) грн. 30 коп., для продажу шляхом викупу.
	 Начальнику землевпорядного відділу апарату виконкому Кремінської міської ради Пруденко О.П. направити дане рішення з додатком на розгляд об’єднаної постійної депутатської комісії
	Контроль за виконанням покласти на першого заступника міського голови Прокопенка Ю.О.



Перший заступник
 міського голови                                    Ю.О. Прокопенко










































 Н А Д А Т И:

1
Міській раді
- 1 прим.
2
Землевпорядному відділу
- 1 прим.
3
Юрисконсульту
- 1 прим.
6
Землекористувачу
- 1 прим.
7
Відділу Держкомзему у
- 1 прим.
























 


Начальник землевпорядного відділу


О.П. Пруденко

Юрисконсульт

С.В.Кубай











                                                                                                       Додаток 2 
АКТ
про визначення ціни продажу земельної ділянки

             Ми, члени виконавчого комітету Кремінської міської ради, який діє у відповідності до Положення про порядок визначення ціни продажу земельної ділянки державної та комунальної власності шляхом викупу, розглянули  звіт з експертної оцінки земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: 
місто Кремінна вулиця Ватутіна, 1 Д, площею 0,8457 га, кадастровий № 4421610100:02:148:5506._____________________________________________ 

Вирішили: погодити Звіт з експертної оцінки земельної ділянки, яка знаходиться за адресою: місто Кремінна вулиця Ватутіна, 1 Д, площею 0,8457 га, кадастровий № 4421610100:02:148:5506._______________________
 та визначити ціну продажу земельної ділянки у сумі  557316,30 (п’ятсот п’ятдесят сім тисяч триста шістнадцять ) грн. 30 коп.



Міський голова                                             В.І. Гриценко

Секретар виконкому                                    О.Ю. Літвін




 


