
                                                                                                                                             проект 

                                                                                                           № 137 

Від __ квітня 2016р. 

м. Бурштин 

 
Про  внесення змін в  рішення від 28.01.2016р. № 19/06-16 

« Про затвердження  витягів з технічної документації про  

нормативну грошову оцінку земельних ділянок 

для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) 

 

               Відповідно до п.34 ч. I ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст..23 Закону України «Про оцінку земель»,  Закону України «Про оренду землі», Земельного 

Кодексу України, за інформацією Державної служби статистики України, індекс споживчих 

цін за 2015 року, становить 143,3%( лист Держстату від 11.01.2016р. №11.1-5/6-16)   
враховуючи це коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель на які індексується 

нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського 

призначення, станом на 1 січня 2016 року становить 1,433, розглянувши витяги з технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок , які виставляються  для продажу 

права оренди на земельних торгах (аукціонах), міська рада  

 

                                                                           вирішила 

 

1. Про індексувати витяги  з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) і викласти в 

такій редакції : 

- затвердити витяг з технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Стрільців, площею 115 м. кв.. 

Нормативна грошова оцінка м. кв. земельної ділянки для комерційного призначення 

складає 269,36 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 30 976,40 грн. 

- затвердити витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. С.Стрільців, площею 33 м. кв.. 

Нормативна грошова оцінка м. кв. земельної ділянки для комерційного призначення 

складає 269,36 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 8 888,88 грн. 

- затвердити витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та 

обслуговування будівель торгівлі в м. Бурштин по вул. Р.Шухевича, площею 150 м. кв.. 

Нормативна грошова оцінка м. кв. земельної ділянки для комерційного призначення 

складає 269,36 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 40 404,00 грн. 

- затвердити витяг з технічної документації  про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) для  розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Бурштин по вул. Міцкевича, 

площею 230 м. кв.. Нормативна грошова оцінка м. кв. земельної ділянки для  

промисловості складає 129,30 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 

29 739,00 грн. 

- затвердити витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку  в м. Бурштин по вул. Зелена, 

площею 3883 м. кв.. Нормативна грошова оцінка м. кв. земельної ділянки для житлової 

забудови складає 97,56 грн. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 

378 825,48 грн. 
- затвердити витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки для продажу права оренди на земельних торгах (аукціоні) для будівництва та 

обслуговування  інших будівель громадської забудови  в м. Бурштин по вул. Р.Шухевича, 

площею 84 м. кв.. Нормативна грошова оцінка м. кв. земельної ділянки для  громадського 



призначення складає 75,42 грн.  Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає  

6 335 28 грн. 
7. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на першого заступника міського 

голови   В.Гулика та голову комісії земельної та з питань екології І. Карвацького. 

 

 
 

                 Міський  голова                                                                                 Р.О.Джура 

 

 

Перший заступник міського голови         _________________________    В.Р.Гулик 

 

Начальник юридичного відділу                  ________________________    В.Д.Данилюк 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  ______________________  В.М.Копаниця                                      

 

Голова комісії земельної 

та з питань екології        

                                           ____________________________________  І. З. Карвацький 


