
 

У К Р А Ї Н А 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 
Зміївського району    Харківської області 

LХІІІ сесія    VІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

від  „22”  листопада  2019 року                                                    № 1105   – VІІ   
Про затвердження технічної документації з  

нормативної грошової оцінки земельних ділянок водного 

фонду за кадастровим номером 6321755600:02:003:0978 та 

кадастровим номером 6321755600:02:004:0107, що надаються 

на праві оренди ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА» для  

рибогосподарських потреб, за межами населених пунктів  

Комсомольської селищної  ради на території  Зміївського  

району Харківської області 

 

      Розглянувши лист  директора ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА» Бевзюка А.П. 

з проханням затвердити технічну документацію  з  нормативної грошової 

оцінки земельних ділянок водного фонду за кадастровим номером 

6321755600:02:003:0978 та кадастровим номером 6321755600:02:004:0107, 

що надаються на праві оренди ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА» для 

рибогосподарських потреб, розташованих за межами населених пунктів 

Комсомольської селищної ради на території  Зміївського району Харківської 

області ,  відповідно до ст.23 Закону України «Про оцінку земель» , ст. 26 

п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”  

Комсомольська  селищна  рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію  з  нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок водного фонду за кадастровим номером 

6321755600:02:003:0978 та кадастровим номером 

6321755600:02:004:0107, що надаються на праві оренди ТОВ 

«САНПОІНТ УКРАЇНА» для рибогосподарських потреб,  за 

межами населених пунктів Комсомольської селищної ради на 

території  Зміївського району Харківської області, загальною 

площею 195,5300 га, нормативна  грошова оцінка земельних ділянок 

станом на 01.01.2019 року становить: 

- земельна ділянка державної форми власності, категорія земель – 

землі водного фонду за цільовим призначенням для 

рибогосподарських потреб за кадастровим номером 

6321755600:02:003:0978,  розташованої за межами населених 



пунктів Комсомольської селищної ради на території  Зміївського 

району Харківської області, площею 174,9200 га, вартістю  

3 595 198 грн. 78 коп. 

- земельна ділянка державної форми власності, категорія земель – 

землі водного фонду за цільовим призначенням для 

рибогосподарських потреб за кадастровим номером 

6321755600:02:004:0107,  розташованої за межами населених 

пунктів Комсомольської селищної ради на території  Зміївського 

району Харківської області, площею 20,6100 га, вартістю  

354 262 грн. 26 коп. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на  комісію з 

питань промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  

житлово-комунального  господарства, земельних відносин та 

екології (голова комісії Білевіч О.В.).  

          

 

       Комсомольський селищний голова                      Дмитро  ДІХТЯР 
 


