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Про затвердження технічних  
документації з нормативної  
грошової оцінки земельних 
ділянок 
       Розглянувши заяву СТОВ «Степ-Агро», зареєстрованого в м. 
Новоукраїнка,  вул. М.Вороного, 76, про затвердження технічних 
документацій з нормативної грошової оцінки земельних ділянок,  які 
перебувають в оренді СТОВ «Степ-Агро» для рибогосподарських потреб за 
межами населених пунктів на території Помічнянської міської ради, 
розробленої Кропивницькою філією ДП «Черкаський науково-дослідний та 
проектний інститут землеустрою», відповідно до статей 12, 201 Земельного 
кодексу України, ст. 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 12 
Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», керуючись статтею 26 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, міська рада   в и р і ш и л а : 
 
       1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки з кадастровим номером 3524084800:02:000:7602, із земель 
водного фонду, що перебуває в оренді СТОВ «Степ-Агро», для 
рибогосподарських потреб (за межами населених пунктів) на території 
Помічнянської міської ради загальною площею 3,1959 га, нормативна 
грошова оцінка – 45629,00 гривень, з них: під водою – 1,3219 га (НГО -
26191,00 грн.), землі, які використовуються для технічної інфраструктури – 
0,1019 га (НГО – 942,00 грн.), під пасовищами – 1,7721 га (НГО – 18496,00 
грн.).    
       2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 
земельної ділянки з кадастровим номером 3524084800:02:000:7603, із земель 
водного фонду, що перебуває в оренді СТОВ «Степ-Агро», для 
рибогосподарських потреб (за межами населених пунктів) на території 
Помічнянської міської ради загальною площею 3,6814 га, нормативна 
грошова оцінка – 54350,00 гривень, з них: під водою – 1,7087 га (НГО -
33855,00 грн.), землі, які використовуються для технічної інфраструктури – 
0,0797 га (НГО – 737,00 грн.), під пасовищами – 1,8930 га (НГО – 19758,00 
грн.).    
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