САМБІРСЬКА РАЙОННА РАДА
VІI СКЛИКАННЯ
постійна комісія з питань регулювання земельних відносин, планування територій,
розвитку села та агропромислового комплексу

81400, м. Самбір, вул. Мазепи, 8
ПРОТОКОЛ №6
засідання постійної комісії ради
“13” травня 2016 року
Присутні:
Голова постійної комісії: Н. Черевична.
Заступник голови комісії: І. Гошман.
Секретар комісії: В. Мороз.
Члени комісії: О. Гентош, В. Ціхоцький, П. Качинський, М. Янушевич
Запрошені:
районі.

1. І. Баран – начальник управління Держгеокадастру у Самбірськрму

Порядок денний засідання постійної комісії:

1. Про затвердження технічної документації про нормативну грошову

оцінку земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, продаж права оренди на аукціоні на території Новокалинівської
міської ради.
2. Про внесення змін до рішення районної ради від 25.02.2016 року № 75.
Слухали:
- Н. Черевичну, голову комісії, яка ознайомила членів комісії з технічною
документацією про нормативну грошову оцінку та зачитала листа
райдержадміністрації щодо внесення змін в додаток програми фінансової
підтримки розвитку молочного скотарства в Самбірському районі, Львівської
області у 2016 році.
Виступили:

О. Гентош, який вніс пропозицію винести на розгляд сесії питання
внесення змін до рішення районної ради від 25.02.2016 року № 75 та питання
затвердження технічних документацій «Про нормативну грошову оцінку земельних
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ділянок для продажу права оренди
Новокалинівської міської ради, а саме:

на

земельних

торгах

на

території

земельна ділянка площею 8,5789 га, земельна ділянка площею 15,1100
га, земельна ділянка площею 8,8109 га.
Обговоривши питання порядку денного,
постійна комісія вирішила рекомендувати сесії районної ради
розглянути такі питання:
1. Внесення змін до рішення районної ради від 25.02.2016 року № 75
«Про програму фінансової підтримки розвитку молочного скотарства в
Самбірському районі Львівської області у 2016 році.
2. Про затвердження технічної документації «Про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної
власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на
земельних торгах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
площею:
- земельна ділянка площею 8,5789 га, вартість 261916,05 грн., 1 кв. м. –
3,05 грн.;
- земельна ділянка площею 8,8109 га, вартість 268326,67 грн., 1 кв. м. –
3,05 грн.;
- земельна ділянка площею 15,1100 га, вартість 390781,15 грн., 1 кв. м. –
2,59 грн.;
- Питання затвердження технічної документації «Про нормативну
грошову оцінку земельної ділянки площею 19,6782 га, вартість якої 430241,61 грн.,
1 кв. м. становить 2,19 грн., що розташована за межами населеного пункту
Корналовичі, комісія пропонує не виносити на розгляд сесії, оскільки вважає, що
ціна 1 кв. м. занижена в порівнянні з попередніми ділянками.

Голова комісії

Н. Черевична

Секретар комісії

В. Мороз

