
                                                                                                                    

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ № 894

21 лютого 2020 року                                                               33  сесія 7 скликання
c. Лука-Мелешківська

Про затвердження Технічної документації з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки, що надається в оренду Приватному акціонерному

товариству «Будматеріали» для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з
користуванням надрами на території Лука-Мелешківської сільської ради

Вінницького району Вінницької області

Розглянувши  клопотання  директора  ПрАТ  «Будматеріали»  (Білоносов  О.  Ю.)
(вхід.  №  76/02-15  від  20.01.2020),  подані  матеріали  та  документи,  враховуючи
Висновок державної експертизи землевпорядної документації від 09.01.2020 № 284
ГУ  Держгеокадастру  у  Вінницькій  області,   висновок  постійної  комісії  з  питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Юрченко В.
В.),  на підставі ст.ст.19, 30 Закону України «Про землеустрій»,  ст.ст.11,  13,  15,  23
Закону  України  «Про оцінку земель»,  ст.ст.12,  83  Земельного  кодексу  України  та
керуючись  ч.1  ст.26,  ч.1  ст.59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити  технічну  документацію  з  нормативної  грошової  оцінки  земельної
ділянки,  що  надається  в  оренду  Приватному  акціонерному  товариству
«Будматеріали»  для  розміщення  та  експлуатації  основних,  підсобних  і
допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням
надрами на території  Лука-Мелешківської  сільської  ради Вінницького району
Вінницької  області,  розроблену  Центральною  регіональною  філією  ДП
«УкрДАГП».

2. Затвердити  розрахунок  нормативної  грошової  оцінки  земельної  ділянки
комунальної власності (землі промисловості) з кадастровим номером:
- 0520682000:01:007:0128 – 11 535 055 (одинадцять мільйонів п’ятсот тридцять

п’ять тисяч п'ятдесят п’ять) 00 гривень.
3. Розробнику  технічної  документації  з  нормативної  грошової  оцінки  земельної

ділянки,  зазначеному  у  пункті  1  цього  рішення,  передати  примірник
документації  до  Державного  фонду  документації  із  землеустрою  у
встановленому Законом порядку.



4. Рекомендувати ПрАТ «Будматеріали»  замовити витяг з технічної документації
про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, який видається центральним
органом виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері  земельних
відносин, з метою визначення розміру орендної плати за земельну ділянку, яка
зазначена в пункті 2 цього рішення.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Юрченко
В. В.).

Сільський голова                                                                        В.М.Сич


