
ПРОЕКТ 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
                            

(_________________ сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

_______________ року                                                                    № _____  

 

Про затвердження нормативної 

грошової оцінки земель 

смт Власівка м.Світловодськ 

Кіровоградської області 

 

 Заслухавши інформацію селищного голови О.Паська про забезпечення 

економічного регулювання земельних відносин та підвищення ефективності 

використання земель в смт Власівка, розглянувши технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земель селища міського типу Власівка 

Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області, що 

розроблена Державним підприємством "Український державний науково-

дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя", 

висновок державної експертизи землевпорядної документації від 29.04.2015 

р.№ 364, наданий головним управлінням Дерземагенства у Кіровоградській 

області Державного агентства земельних ресурсів України, керуючись 

Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку 

земель», наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудом 

України, «Порядок нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів» від 27.01.2006р. 

№ 18/15/21/11, зареєстрованого в Мінюсті України від 05.04.2006р. 

№ 388/12262, враховуючи висновки постійних комісій селищної ради, 

Власівська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель селища міського типу Власівка Власівської селищної ради 

м.Світловодськ Кіровоградської області, розроблену Державним підприємством 

"Український державний науково-дослідний інститут проектування міст 

«Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя".  

2. Встановити, що базова вартість одного квадратного метру території 

населеного пункту становить 41,20 грн.. 
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3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель селища міського типу 

Власівка Власівської селищної ради м.Світловодськ Кіровоградської області з 

01.01.2016 року. 

4. Вважати таким, що втратило чинність, рішення Власівської селищної 

ради від 26.10.2007 року за № 256 "Про затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок смт.Власівка" з дня введення в 

дію цього рішення (01.01.2016 р.). 

5. Управлінню Держземагенства у Світловодському районі забезпечити 

оформлення та видачу витягів з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

селищної ради з питань промисловості, енергетики, місцевого господарства та 

комунальної власності (голова комісії депутат М.Якимець), бюджетно-

фінансових питань та соціально-економічного розвитку (голова комісії депутат 

В.Коваленко) та врегулювання архітектурно-земельних відносин і охорони 

навколишнього середовища (голова комісії депутат С.Мисько), Світловодську 

ОДПІ (за попередньою домовленістю). 

 

 

Селищний голова                                                                       О.Пасько 


