
 
УКРАЇНА

    ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА
                                VIIІ   СЕСІЯ    VII  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 945
18.05.2018 м. Хуст

Про затвердження звіту  про  експертну
грошову  оцінку та  продаж у  власність
земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення
в  м. Хуст,  майдан  Незалежності,  21,
співвласникам–громадянам:
Липчей С.В., Липчей Ю.Ю., Дан М.М.

Розглянувши  звіт  про  експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки  від
29.03.2018,  враховуючи  рішення  №  889  VIII  сесії  Хустської  міської  ради  VІІ
скликання  від  27.02.2018  «Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, співвласникам–
громадянам:  Липчей  С.В.,  Липчей Ю.Ю.,  Дан М.М.»  висновок  постійної
депутатської  комісії  з  питань  землекористування  та  охорони  навколишнього
середовища, керуючись ст. 128 Земельного кодексу України, сесія міської ради

в и р і ш и л а :

1.  Затвердити  звіт  про  експертну  грошову  оцінку  земельної  ділянки
несільськогосподарського  призначення  з  кадастровим  номером  –
2110800000:01:002:0155, в м. Хуст, майдан Незалежності, 21, площею 0,0069 га.

2.  Продати  у  власність  співвласникам  нерухомого  майна–громадянам:
Липчей Світлані  Василівні,  реєстраційний  номер  облікової  картки  платника
податків – 2782218845, Липчей Юрію Юрійовичу, реєстраційний номер облікової
картки платника податків – 2910901598, Дан Маріанні Мартинівні, реєстраційний
номер  облікової  картки  платника  податків  –  2629820809,  земельну  ділянку
несільськогосподарського  призначення  з  кадастровим  номером  –
2110800000:01:002:0155, в м. Хуст, майдан  Незалежності, 21, площею 0,0069 га –
для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (категорія – землі житлової та
громадської  забудови),  за  ціною 63 565,56 грн.  (Шістдесят три тисячі  п`ятсот
шістдесят п`ять гривень 56 копійок) – ( 921 грн. 24 коп. за м2) без ПДВ.

3. Укласти з співвласниками нерухомого майна–громадянами:  Липчей С.В.,
реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  –  2782218845,
Липчей Ю.Ю.,  реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  –
2910901598, Дан М.М., реєстраційний номер облікової картки платника податків –
2629820809, договір купівлі–продажу земельної ділянки з розстроченням платежу.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  депутатську  комісію  з  питань
землекористування та охорони навколишнього середовища.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА В. КАЩУК




