
 
ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ   

 

VІІ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 598/35-2018 

від 26 квітня 2018 року                                                                   м. Заставна 

 

Про затвердження звіту експертної  

грошової оцінки вартості земельної  

ділянки у власність шляхом викупу  

для здійснення комерційної діяльності  

на перехресті вулиць Спортивна та Кіцманська  

в м. Заставна 

 

Розглянувши заяву Турецького Миколи Нікіфоровича, вх. 210-ф від 18.04.2018 р. 

про звіт експертної грошової оцінки земельної ділянки для здійснення комерційної 

діяльності, загальною площею 0,1674 га,  що розташована на перехресті вулиць 

Спортивна та Кіцманська в м. Заставна, Заставнівського району, Чернівецької області , 

власником якої є Заставнівська міська рада, керуючись ст.ст. 12, 127, 128 Земельного 

кодексу України, ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.  Звіт експертної грошової оцінки земельної ділянки, власником якої є 

Заставнівська міська рада, для здійснення комерційної діяльності, загальною площею 

0,1674га, що розташована на перехресті вулиць Спортивна та Кіцманська в м. Заставна, 

Заставнівського району, Чернівецької області прийняти до відома.  

2. Ціну продажу земельної ділянки за метр квадратний встановити 70 грн. 

(сімдесят гривень) для здійснення комерційної діяльності на перехресті вулиць Спортивна 

та Кіцманська в м. Заставна. 

3. Продати Турецькому Миколі Нікіфоровичу земельну ділянку для здійснення 

комерційної діяльності на перехресті вулиць Спортивна та Кіцманська в м. Заставна, 

загальною площею 0,1674 га, кадастровий  № 7321510100:03:010:0041 за 117180 грн. (сто 

сімнадцять тисяч сто вісімдесят) гривень. 

4. Зобов`язати Турецького М.Н. здійснити проплату за використання земельної 

ділянки, площею 0,1674 га, кадастровий № 7321510100:03:010:0041 для здійснення 

комерційної діяльності 1.11.6 (цільове призначення) до договору оренди землі від 18 

лютого 2011 року згідно до чинного законодавства.  

5. Доручити міському голові Радишу В.Й. укласти з Турецьким М.Н. договір 

купівлі-продажу земельної ділянки для обслуговування будівель торгівлі,  площею 0,1674 

га на перехресті вулиць Спортивна та Кіцманська в м. Заставна.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ земельного устрою та 

містобудування міської ради.                             

 

 


