ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
чотирнадцятої сесії восьмого скликання
(перше пленарне засідання)
25 серпня 2021 року

№ 689

Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки
Керуючись вимогами статей 12, 201 Земельного кодексу України,
розділом ХІІІ Податкового кодексу України, відповідно до статті 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні“, статей 32, 38 Закону України
„Про землеустрій“, статей 13, 20, 23 Закону України „Про оцінку земель“,
Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних
відносин“, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р № 1553 „Про
затвердження Положення про державний фонд документації із землеустрою“, з
урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 831
„Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення“ зі змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства України № 604 від
18.12.2018р., коефіцієнта індексації 1,8972 станом на 01.01.2021р. (лист
Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від
11 січня 2021 року „Про індексацію нормативної грошової оцінки земель“),
враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з питань земельних
відносин та охорони природи, міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки водного фонду державної власності площею 1,6391 га,
кадастровий номер 5323880400:00:080:0003, яка розташована за межами
населених пунктів на території Пирятинської міської (колишньої
Білоцерківської сільської) ради Лубенського (колишнього Пирятинського)
району Полтавської області для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ: розділ:
секція: І,10, підрозділ: 10.07) в сумі: 32479,27 (тридцять дві тисячі чотириста
сімдесят дев’ять гривень 27 копійок).

2. Відділу із земельних та екологічних питань виконкому міської ради
(Стадник Є.В.) забезпечити збереження технічної документації про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки в місцевому фонді документації із
землеустрою та застосування затверджених показників нормативної грошової
оцінки земельної ділянки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В., відділ із
земельних та екологічних питань виконкому міської ради (Стадник Є.В.) та
постійну комісію з питань земельних відносин та охорони природи (Гусак
О.М.).

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

