
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьома сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

08  квітня  2021 року 

 

Про затвердження технічної  документації  про  

нормативну грошову оцінку земельних ділянок 

водного фонду 

 

          Керуючись ст. 12, 201 Земельного кодексу України, розділом ХІІІ 

Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 32, 38 Закону України «Про землеустрій», ст. 

13, 20, 23 Закону України «Про оцінку земель», постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 листопада 2004 року № 1553 «Про затвердження 

Положення про державний фонд документації із землеустрою», з урахуванням 

постанови  Кабінету Міністрів України  від 16 листопада  2016 року № 831 

«Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення» зі  змінами, внесеними  згідно з наказом  

Міністерства  аграрної політики та продовольства України № 604 від 

18.12.2018р.,   коефіцієнта індексації 1,8972 станом на 01.01.2019 р. (лист 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 09 

січня 2019 року «Про індексацію  нормативної  грошової оцінки  земель»), 

розглянувши клопотання Приватного підприємства «Регіонального 

інвестиційного центру аукціонів» та  технічну документацію про нормативну 

грошову оцінку земельних ділянок водного фонду державної власності,  
 

міська рада вирішила:      

 

      1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки водного фонду державної власності площею 17,2617 га, 

кадастровий номер 5322885300:03:005:0016, що розташована на території 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області за межами села 

Матяшівка для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ: розділ: секція: І,10 

підрозділ: 10.07) в сумі: 342045,86 грн. (триста сорок дві тисячі сорок п’ять грн. 

86 коп.)  

     2. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки водного фонду державної власності площею 1,7315 га, 

кадастровий номер 5322885300:13:003:0007,  що розташована на території  

Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області  за межами  

села  Стадня   для рибогосподарських потреб (код КВЦПЗ:   розділ: секція: І,10 



підрозділ: 10.07)  в сумі: 61758,36  грн. (шістдесят одна тисяча сімсот п’ятдесят 

вісім гривень  грн. 36 коп.) 
 

3. Територіальному  органу центрального органу виконавчої влади з 

питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин забезпечити 

збереження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки в місцевому фонді документації із землеустрою та застосування 

затверджених показників нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

Лубенський міський голова                                    Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


