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укрАїнА
южноукрАЇнськА міськА рАдА

мшсолАЇв ськоЇ оБлАсті
рішЕння

Від«2l»    О/     2012№j!j]Б
/Т    сесі.і.        6         скликання

Про нормативну грошову оцінку
земель міста Южноукра.і.нська

Керуючись  п.  34  ч.  1  ст.  26  Закону  УкраЇни  «Про  місцеве  самоврядування  в
Укра.і.ні»,  відповідно  до  ст.  201  Земельного  кодексу  Укра.і.ни,  Закону  Укра.і.ни  «Про
оренду   землі»,    Закону   Укра.і.ни    «Про    оцінку   земель»,    розглянувши   технічну
документацію    з    нормативно.і.   грошовоЇ   оцінки   земель   міста   Южноукра.і.нська
МиколаЇвськоЇ   області,   розроблену   товариством   з   обмеженою   відповідальністю
«Обласний   земельно-кадастровий   центр»,   з   метою   забезпечення   економічного
регулювання земельних відносин в місті Южноукра.і.нську, визначення розмірів плати
за користування землею, міська рада

в и р і ш и л А:
1.   Затвердити  технічну  документацію  з  нормативно.і.  грошово.і.  Оцінки  земель  міста

Южноукра.і.нська Микола.і.всько.і. області, яка включає:
1.1. схему економіко-планувального зонування;
1.2. схему транспортного руху;
1.3. схему мереж водопостачання та каналізаці.і.;
1.4. схему електропостачання та зв'язку;
1.5.. картоіраму розповсюдження агровиробничих груп ґрунтів;
1.6. схему мереж теплопостачання.

2.   Встановити, що базова вартість  1м2 забудованих земель міста складає  93,93  грн.  з
урахуванням коефіцієнту індексаці.і. грошово.і. оцінки станом на о 1.01.2010  ( 1,059).

3.   Відділу   держкомзему   у   м.   Южноукра.і.нськ   МиколаЇвсько.і.   області   (Паненко)
забезпечити надання юридичним і фізичним особам довідок щодо грошово.і. оцінки
земельних ділянок.

4.   Ввести  з  о1.02.2012  в  дію  нормативну  грошову  оцінку  міста  ЮжноукраЇнська
МиколаЇвсько.і. області.

5.   Відділу забезпечення депутатсько.і. діяльності, зв'язків з громадськістю та засобами
масово.і. інформаці.і. виконавчого комітету Южноукра.і.нсько.і. міськоЇ ради (Нікітіна)
надати  це  рішення  для  опублікування  в  газеті  ЮжноукраЇнсько.і.  місько.і.  ради
«Контакт» та оприлюднити його на офіційному сайті міста Южноукра.і.нська.

6.   Вважати  таким,  що  втратило  чинність,  рішення  Южноукра.і.нськоЇ  місько.і.  ради
від  30.12.2010  №  21   «Про  затвердження  технічноЇ  документаці.і.  з  нормативно.і.
грошовоЇ  оцінки земель міста Южноукра.і.нська».

7.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію місько.і. ради
з  питань  земельних  відносин,  довкілля,  охорони  навколишнього  середовища  та
екологі.і.  (Палій)  та  заступника  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради Шевчук І.С.
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