
 

  

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 30 вересня 2021 року                                                             № 1624-17-VIII 

 

Про розгляд заяви про затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земельної ділянки  

Товариству з обмеженою відповідальністю «ПТУ» 

 

Розглянувши подання постійної комісії з питань земельних відносин та земельного 

кадастру, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища до міського голови від 15 вересня 2021 року №1630/02-17, протокол постійної 

комісії з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 31 серпня 2021 

року №28, заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ПТУ» від 21 липня 2021 року 

№4564/01-14 та технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, 

відповідно до статей 12, 201, п.24 розділу Х Земельного кодексу України, статті 5, 7, 13, 23 

Закону України «Про оцінку земель», п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Методики нормативної грошової оцінки земель 

несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів), затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року, Порядку нормативної 

грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених 

пунктів), затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 

від 22 серпня 2013 року №508, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 

вересня 2013 року за №1573/24105, постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 

року № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 12 червня 2020 року № 705-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження території територіальних громад Київської області» міська рада вирішила: 

 

1.Відмовити в затвердженні технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ПТУ» з цільовим 

призначенням 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних операцій (вид використання - для експлуатації та 

обслуговування магазину автозапчастин та пункту технічного обслуговування автомобілів з 

газовою АЗС) за адресою: вулиця Шевченка, 65, село Глибочка, Білоцерківський район 

площею 0,3500 га за рахунок земель Білоцерківської міської територіальної громади з 

визначеною сумою 2 033 869,30 грн (два мільйони тридцять три тисячі вісімсот шістдесят 

дев’ять гривень 30 копійок), кадастровий номер: 3220485100:03:001:0010, враховуючи 

протокол постійної комісії з питань  земельних відносин та земельного кадастру, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища від 31 

серпня 2021 року №28. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

Міський голова                                                                                             Геннадій ДИКИЙ 


