Проект № 2585

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “___” _______ 2019 року

№ ____

Про технічну документацію
Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Податковим
Кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про оренду землі”, “Про оцінку земель”, Міська рада міста
Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Рішення міської ради від 03.12.2009 № 2904 “Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста
Кіровограда”, від 14.11.2014 № 3628 “Про внесення змін до рішення міської
ради від 16.02.10 № 3025” в частині видачі витягів з технічної документації
про нормативну грошову оцінки земельних ділянок у розрізі
економіко-планувальних зон Н1-Н12 та З1 продовжує дію до 15.07.2019 р.,
а в частині здійснення розрахунків у розрізі економіко-планувальних зон
К1-К134 та Л1-Л97 припиняється з 01.01.2019 року.
2. Рекомендувати Новенській селищній раді затвердити технічну
документацію з нормативної грошової оцінки земель смт. Нового до
15.07.2019 р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії
міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціальноекономічного розвитку та з питань архітектури, будівництва, реклами,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного
середовища, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Мосіна О.В.
Міський голова
Оксана Каратєєва 32 29 74

А. РАЙКОВИЧ
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УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “___” _______ 2019 року

№ ____

Про технічну документацію
Керуючись статтями 143, 144 Конституції України, Податковим
Кодексом України, законами України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, “Про оренду землі”, “Про оцінку земель”, лист відділу у
Кіровоградському районі Головного управління Держгеокадастру у
Кіровоградській області від 26.09.2018 № 1019/113-18 Міська рада міста
Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Рішення міської ради від 03.12.2009 № 2904 “Про затвердження
технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста
Кіровограда”, від 14.11.2014 № 3628 “Про внесення змін до рішення
міської ради від 16.02.10 № 3025” в частині видачі витягів з технічної
документації про нормативну грошову оцінки земельних ділянок у розрізі
економіко-планувальних зон Н1-Н12 та З1 застосовується з 01.01.2019 до
15.07.2019.
2. Рекомендувати Новенській селищній раді затвердити технічну
документацію з нормативної грошової оцінки земель смт. Нового до
15.07.2019 р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні
комісії міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та
соціально-економічного розвитку та з питань архітектури, будівництва,
реклами, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
природного середовища, заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради.
Міський голова
Оксана Каратєєва 32 29 74

А. РАЙКОВИЧ

