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УКРАЇНА
ВОЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОЛОВЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дев’ята сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 12 травня 2016 року           № 196                                            смт. Воловець

Про виготовлення документації із землеустрою та оцінки земель і проведення конкурсного відбору виконавця земельних торгів

 Керуючись ст. 25, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, час. 1,2 ст. 83, ст.ст. 122, 124, 125, 126, 127, 134, 135, 136, 137, главою 31 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», час. 3, 5, 7, 13 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про державний земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.09.2012 № 1655/21967, «Положенням про  конкурсну комісію щодо визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», затвердженого рішенням сесії ради сьомого скликання від 12.05.2016 № 221, з метою підготовки документації на земельні торги для продажу земельних ділянок комунальної власності, Воловецька селищна рада вирішила:

1. Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу права оренди земельних ділянок на земельних торгах (додається) (далі - Перелік);
2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування орієнтовною 0,12 га  для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для обслуговування автостоянки), (код згідно класифікатора КВЦПЗ - 12.04) у смт. Воловець по вул. Привокзальна;

3. Нати дозвіл на розробку експертно-грошової оцінки на земельні ділянки орієнтовною 0,12 га  для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для обслуговування автостоянки), (код згідно класифікатора КВЦПЗ - 12.04) у смт. Воловець по вул. Привокзальна;
4. Головам Конкурсних комісій з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах розпочати закупівлю послуг з визначення  виконавця послуг по проведенню земельних торгів.
5. Переможець конкурсу по проведенню земельних торгів забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійно діючу комісію з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку населених пунктів.



Селищний голова                                                               М.А. Попелич





















Додаток
до рішення Воловецької селищної ради
від 12.05.2016 року № 196

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок несільськогосподарського призначення комунальної власності для продажу земельних ділянок та прав на них на земельних торгах

№ п/п
Місце розташування (адреса) земельної ділянки
Цільове призначення (функціональне використання) земельної ділянки
Площа земельної ділянки, (га)
Кадастровий номер (у разі наявності)
Умови продажу
1
2
3
4
5
6
1
смт. Воловець вул. Привокзальна
для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для обслуговування автостоянки)
0,12
-
оренда 




Селищний голова                                                                    М.А. Попелич









