
                                                                              

У К Р А Ї Н А

НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого 2012 р. № 15/12
м. Нововолинськ

Про продаж земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
керуючись ст.ст. 127, 128 Земельного кодексу України, міська рада

                                                        ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

1.1  Нововолинській міській раді для продажу на земельних торгах площею 
0,0111га  по  проспекту  Дружби  (район  магазину  «Водолій»)  для 
обслуговування торгівельного павільйону;

1.2. Нововолинській міській раді для продажу на земельних торгах права 
оренди  терміном на 5 років площею 0,1090га по вул.Автобусній,15а 
для будівництва майстерні по ремонту автомобілів з автомийкою; 

1.3 .Шпуру  Миколі  Олександровичу –  площею  0,3669га  по 
вул.Шахтарській,  43/7  для  обслуговування  майстерні 
автотехобслуговування і зварювальних робіт.

2. Продати  у  власність  на  земельних  торгах  земельну  ділянку  площею 
0,0111га  по  проспекту  Дружби  (район  магазину  «Водолій»)   для 
обслуговування торгівельного павільйону.

3. Затвердити  стартову  ціну  земельної  ділянки  вказаної  в  п.2  даного 
рішення  в розмірі 10481,59 грн. (з розрахунку 94грн. 43коп.за 1 кв.м. ) 
відповідно до нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

4. Дати  дозвіл  на  проведення  експертної  грошової  оцінки  земельної 
ділянки  Шпуру  Миколі  Олександровичу площею  0,3669га  по 
вул.Шахтарській,  43/7  для  обслуговування  майстерні 
автотехобслуговування і зварювальних робіт.



5. Дати дозвіл на проведення оцінки права оренди земельної ділянки для 
продажу  на  земельних  торгах  –  площею  0,1090га  по  вул. 
Автобусній,15а  для  будівництва  майстерні  по  ремонту  автомобілів  з 
автомийкою терміном на 5 років..

6.     Затвердити звіт з експертної грошової оцінки та стартову ціну права 
оренди земельної ділянки – площею 7,3671 га по вул. Луцькій, 5 для 
будівництва та обслуговування ринкового комплексу в розмірі 800037 
грн. (з розрахунку 10,86 грн. за 1 кв.м.).

7. Уповноважити  секретаря  ради,  першого  заступника  міського  голови 
Рожелюка В.Д. укладати договори купівлі-продажу землі відповідно до 
Положення про порядок розстрочення кінцевого розрахунку за продані 
у  власність  земельні  ділянки  несільськогосподарського  призначення, 
затвердженого  рішенням  міської  ради  від  26.06.2003  р.  №  9/25  та 
Постанови  Кабінету  від  22.04.2009  р.  №  381  „Про  затвердження 
Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання 
земельної ділянки державної та комунальної власності”.

Міський голова                                    В.Б.Сапожніков

                 Шуліга 32245


