ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
від 18.04.2019 № 43-61/VII
м. Золотоноша

Про затвердження проекту землеустрою та передачу гр. Грицай В.В.,
Машніну Р.Ю та Грицаю В.В. земельної ділянки по вул. Незалежності, 65 в
оренду
Розглянувши заяву гр. Грицай В.В., Машніна Р.Ю. та Грицая В.В.
(03.04.2019 № 182) щодо відведення земельної ділянки по вул. Незалежності,
65 площею 0,0440 га в оренду терміном на 5 років для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, беручи
до уваги технічну документацію із землеустрою, витяг з нормативної грошової
оцінки земельної ділянки, підготовлений управлінням Держгеокадастру у
Золотоніському районі Черкаської області, відповідно ст. 124 Земельного
кодексу України, ст. 23 Закону України „Про оцінку земель”, керуючись п. 34
ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Грицай В.В., Машніну Р.Ю. та Грицай В.В. по вул. Незалежності, 65
площею 0,0440 га (кадастровий номер 7110400000:01:001:0173) в оренду
терміном на 5 (П’ять) років для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (код КВЦПЗ -02.01).
2. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки в розмірі
282981,60 (Двісті вісімдесят дві тисячі дев’ятсот вісімдесят одна грн. 60 коп.) з
розрахунку 643,14 грн. за 1 кв. м.
3. Встановити гр. Грицай В.В., Машніну Р.Ю. та Грицй В.В. щорічну
орендну плату за земельну ділянку в розмірі 3% (8489,45 грн.) від її
нормативної грошової оцінки.
4. Щомісячна орендна плата вноситься протягом 30-ти календарних днів
наступних за останнім календарним днем звітного місяця за земельну ділянку
по вул. Незалежності, 65 площею 0,0440 га в сумі 707,46 (Сімсот сім грн.
46 коп.) від її нормативної грошової оцінки
5. Гр. Грицай В.В., Машніну Р.Ю. та Грицй В.В. протягом двох місяців з
дати прийняття рішення здійснити дії, направлені на реєстрацію права оренди
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земельних ділянок.
6. Доручити управлінню Держгеокадастру у Золотоніському районі
Черкаської області внести відповідні зміни до земельно-облікових документів.
7. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику
міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням покласти на депутатську
комісію з питань будівництва, землеустрою, житлово-комунального
господарства та благоустрою (Короленко В.Ю.).
Міський голова

Веснін 52295

В.О. Войцехівський

