У К Р А Ї Н А
ВIЛЬШАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ
Р I Ш Е Н Н Я
від «20» гпудня 2017 року

№ 221
смт Вільшанка

Про затвердження технічної документації
по нормативно-грошовій оцінці
земельних ділянок на території
Вільшанського району

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 23 Закону України «Про оцінку землі», статті 10 Земельного
кодексу України та розглянувши розрахунки нормативно грошових оцінок
земельних ділянок,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці
земельної
ділянки
площею
20,0000
га,
кадастровий
номер
3524355100:02:000:9060, наданої в оренду гр. Драганову Олексію
Геннадійовичу для
сінокосіння та випасання худоби, на території
Вільшанської селищної ради Вільшанського району Кіровоградської області,
станом на 01.01.2017 року складає: 184983 грн. (Сто вісімдесят чотири тисячі
дев’ятсот вісімдесят три гривні).
2. Затвердити технічну документацію по нормативній грошовій оцінці
земельних ділянок загальною площею 2,4400 га, які надані в оренду гр.
Герасимчуку Сергію Анатолійовичу для рибогосподарських потреб за
адресою: Кіровоградська область, Вільшанський район,
Йосипівська
сільська рада (за межами населеного пункту), загальна нормативна грошова
оцінка земельних ділянок станом на 01.01.2017 року складає: 38365 грн.
(Тридцять вісім тисяч триста шістдесят п’ять гривень).
Земельна ділянка № 1 загальною площею – 0,7800 га, в тому числі: під
водою (ставок) – 0,4400 га, під гідротехнічними спорудами – 0,0300 га, під
пасовищами – 0,3100 га, з них:

під водою : 8369 грн. (Вісім тисяч триста шістдесят дев’ять гривень);
під гідротехнічними спорудами : 396 грн.(Триста дев’яносто шість
гривень);
під пасовищами : 3236 грн. (Три тисячі двісті тридцять шість гривень).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки загальною площею –
0,7800 га, станом на 01.01.2017 року складає: 12001 грн. (Дванадцять тисяч
одна гривня).
Земельна ділянка № 2 загальною площею – 1,6600 га, в тому числі: під
водою (ставок) – 1,0400 га, під гідротехнічними спорудами – 0,0400 га, під
пасовищами – 0,5800 га, з них:
під водою – 19782 грн.(Дев’ятнадцять тисяч сімсот вісімдесят дві
гривні);
під гідротехнічними спорудами – 528 грн. (П’ятсот двадцять вісім
гривень);
під пасовищами – 6054 грн.(Шість тисяч п’ятдесят чотири гривні).
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки загальною площею –
1,6600 га, станом на 01.01.2017 року складає: 26364 грн. (Дванадцять шість
тисяч триста шістдесят чотири гривні).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних
відносин, екології, раціонального використання природних ресурсів,
благоустрою,
розвитку населених
пунктів,
житлово-комунального
господарства, промисловості, енергетики, будівництва, транспорту та
зв’язку.

Голова районної ради

М.Лець

