
 
 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДРУГА СЕСІЯ 

VІІ  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ 

ІІ-пленарне засідання 

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 
 

№  40 /2-ІІ-2015                                                     

від 24 грудня 2015                                                                        м. Заставна                                         
                                                                                

Про затвердження звіту експертної  

грошової оцінки вартості земельної ділянки 

у власність шляхом викупу для обслуговування  

житлового будинку, господарських будівель  

та споруд по вул. Миколайчука, 53 в м. Заставна 

 

Розглянувши заяву гр. Кантимір Марії Григорівні, вх. №703-ф від 09.12.2015 

про затвердження звіту експертної грошової оцінки вартості земельної ділянки, 

площею 0,10 га. що розташована по вул. Миколайчука, 53 в м. Заставна для 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, передачі у 

власність шляхом викупу, керуючись ст. 12,127,128 Земельного кодексу України, ст. 

26,33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія міської ради –  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити гр. Кантимір Марії Григорівні, виготовлений державним 

підприємством Чернівецький «Геоінфоцентр» звіт про експертну грошову оцінку 

вартості земельної ділянки (землі громадської забудови), кадастровий  

№7321510100:03:013:0110, площею 0,10 га, що розташована по                                

вул. Миколайчука, 53 в м. Заставна для обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, передачі у власність шляхом викупу. 

 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки (землі громадської забудови), 

площею 0,10 га, що розташована по вул. Миколайчука, 53 в    м. Заставна 

Чернівецької області, в розмірі 29080 грн. (двадцять дев`ять тисяч вісімдесят 

гривень), відповідно до висновку експерта про вартість об’єкту оцінки від 8 грудня 

2015 року.  

 

3. Продати гр. Кантимір М.Г. земельну ділянку, кадастровий                          

№ 7321510100:03:013:0110, площею 0,10 га, що розташована по вул. Миколайчука, 

53 в м. Заставна,  Заставна для обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд. 



4. Доручити міському голові Радишу В.Й. укласти з гр. Кантимір М.Г. 

договір купівлі-продажу земельної ділянки, площею 0,10 га, що знаходиться по  вул.  

Миколайчука, 53 м. Заставна.  

 

5. Зобов’язати гр. Кантимір М.Г. провести благоустрій прилеглої території та 

постійно утримувати її в належному санітарному стані. 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища (Джус В.Б.).                             

 

 

 


