
                                                                                                                                                                   проект 

 

від _____ __________2017 року                                                          № 718 

м. Бурштин    

 

Про внесення зміни  в рішення  ради  

від 24.12.2015 №38/04-15 «Про продаж  

земельної ділянки несільськогосподарського  

призначення  приватному підприємцю 

 Карпінській Світлані Зіновіївні»              

 

          Розглянувши заяву приватного підприємця Карпінської С.З.  про  внесення  змін в  

рішення ради від 24.12.2015 №38/04-15 «Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення приватному підприємцю Карпінській Світлані 

Зіновіївні», на підставі «Звіту про актуалізацію експертної грошової оцінки земельної 

ділянки в м. Бурштин по вул. Данила Галицького,5-а станом на 2017 рік», відповідно до 

ст.ст. 12,127,128 Земельного Кодексу України, керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши рекомендації комісії земельної та з 

питань екології,  міська рада  

                                                                 вирішила : 

 

1. Внести зміни в пункти 2, 3, 4.1 рішення міської ради від 24.12.2015 №38/04-15 та 

викласти їх такій редакції: 

- пункт 2: Затвердити експертно-грошову оцінку  земельної ділянки  (без урахування 

ПДВ)  у розмірі  22 040 грн. 00 коп. (Двадцять дві тисячі сорок гривень 00 коп.) на підставі  

експертної грошової оцінки  (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки  

несільськогосподарського призначення від 30.05.2017 р.). 

- пункт 3: Продати  приватному підприємцю Карпінській Світлані Зіновіївні земельну  

ділянку  несільськогосподарського призначення (кадастровий номер ************) в м. 

Бурштині по вул. Д.Галицького 5а, площею 0,0266 га  для  земель громадської забудови 

(будівництва та обслуговування  будівель торгівлі)   по ціні 22 040 грн. 00 коп. (Двадцять 

дві  тисячі сорок гривень 00 коп.) (без урахування ПДВ ). 

- пункт 4.1: Приватному підприємцю Карпінській Світлані Зіновіївні на рахунок 

міської ради    р/р ********* МФО ********* УДКC у Галицькому районі, ЄДРПОУ 

*********   на  Код *********** внести весь платіж у розмірі 22 040 грн. 00 коп. 

(Двадцять дві тисячі сорок гривень 00 коп.) (без урахування ПДВ ) протягом десяти 

банківських днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу. Після повної 

сплати  платежу приватному підприємцю Карпінській Світлані Зіновіївні, зареєструвати  

речове право   на земельну ділянку у встановленому законодавством порядку. 

2. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на заступника  міського голови  

В.Гулика та голову комісії земельної та з питань екології  І.Карвацького. 

 

                  

                 Міський  голова                                       Роксолана   Джура 

 

Перший заступник міського голови____________________  В.Гулик 

 

 Юридичний відділ     _________________________  ____________________   

 

Начальник земельно-екологічно відділу_________________  В.Копаниця 

 

Секретар ради                                 _______________________ Б.Рибчук 


