ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
(тринадцята сесія)
РІШЕННЯ
від 30 травня 2012 р. № 142 – 13/2012
смт. Ворохта
«Про продаж земельних ділянок у
приватну власність для здійснення
підприємницької діяльності»
Керуючись ст. 128 Земельного Кодексу України, Указом Президента
України «Про продаж земельних ділянок несільськогосподарського
призначення», Постановою КМУ від 22.04.2009р. № 381 «Про затвердження
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання
земельної ділянки державної та комунальної власності» зі змінами та
доповненнями, селищна рада
вирішила:
1.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вул. Д.Галицького,155
площею 0,4909 га. у розмірі 295 030,90 грн. (Двісті дев’яносто п’ять тисяч
тридцять гривень 90 коп.) (без врахування ПДВ) відповідно до висновку
експерта
про
експертну
оцінку
вартості
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення.
1.2. Продати у власність ПП. Щербині Олегу Олексійовичу, жителю
м. Кривий Ріг, 5 – й зарічний,66/103А земельну ділянку площею 0,4909 га. для
реконструкції
придбаних
нежитлових
приміщень
гуртожитків
під
обслуговування туристичного комплексу з мережею готельної та господарської
інфраструктури, для організації надання туристичних послуг, що знаходиться у
смт. Ворохта по вул. Д.Галицького,155.
1.3. Оплата за земельну ділянку площею 0,4909 га по вул.
Д.Галицького,155 здійснюється у порядку передбаченому постановою Кабінету
Міністрів України від 22.04.2009р. № 381 «Про затвердження Порядку
здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної
ділянки державної та комунальної власності» зі змінами та доповненнями, а
саме: 50 відсотків вартості земельної ділянки у сумі 147515,45 грн. (сто сорок сім
тисяч п’ятсот п'ятнадцять гривень 45 копійок) сплатити протягом 30
календарних днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, а
решту 147515,45 грн. (сто сорок сім тисяч п’ятсот п'ятнадцять гривень 45
копійок) сплатити не пізніше 30 вересня 2012 року.

При здійсненні розрахунків врахувати індекс інфляції, встановлений
Держкомстатом за період з місяця, що настає за тим, в якому внесено перший
платіж, по місяць, що передує місяцю внесення платежу.
2.1. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вул. Д.Галицького
площею 0,0133 га. у розмірі 7 050 грн. (Сім тисяч п’ятдесят гривень 00 коп.) (без
врахування ПДВ) відповідно до висновку експерта про експертну оцінку
вартості земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
2.2. Продати у власність ПП. Кучер Марії Василівні, жительці
смт. Ворохта, вул. Б.Хмельницького,1а земельну ділянку площею 0,0133 га. для
будівництва, обслуговування магазину, що знаходиться у смт. Ворохта по
вул. Д.Галицького.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

П. Кермощук
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