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08.пипня 2020 року

норI\rативноТ грошовоТ olliTTKll ;

- у ра:зi визначення
сlрендноi пJIати r, .:i!f,iлlfi,"" 

коfiкурентних засада>( t\,оже ll

- д.lя земель комерцiйпого використапня не N{eHuIo}o - l0 Bi;ltopllraT}iBHoi гроutовоi cltri ll lси ;

- на земельнi дiляrrки BirrbHi вiд
на piBHi З вiдсоткiв.

Bi;t

кпро встановлення ставок орендноi платll вiдповi.{нtl
до порма,тrrвrrоi грошrсrвоi tll1irrKlt земе"lь смr. Хоропtевена тGриторii Хорошiвськоi селищноТ ради))

КерУючись ст. 286, ст. 287, ст. 288 ст,. ст. 289 I[олагкtl

IJо"т"f .чll":::у,li ;е 
M_r iз. j u*on,, Гу кратп и - l t ;; 

" 
; i; ;;'.,28, ст, З5 Закону УкраТни <<Про мiсце-.'":ff:Ii,)iJfl:iТ-Yfii

Вtr4РIIIlИ-tIА:
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i 11чт :ч1 Х_ор_ош i вс l, Ktli с еллlщнсli рали (ce l ri: :::l,:l1коlrП у о зz s r _iqб. ;';;ffi :J; ;, JЖ l
-;;;l;;,;';.;;#;;1:- не LlёIrIттЕ- ппо.-!*-, л л- ---.не ]!,eI{пIe розмiрУ земеJtьпоГо пода.I.кУ, BcTaHoB.]IeHo1.0 .l(.:IяДlJlяLlок на вiдповiлнiй теритtlрiТ;

- itЛя зеI\{е"тьних дiлянок, пормативн}| грошовч оцiшку.яких
в i.,]IcoTKiB i х норлrативнtli .ryоЙо"оi пцi 

"n",- iця земель загfu.,rь}rого корис.lування - не бi;rыllе l BiilcclTKa Тх llr- дJ']я сiлLськоI,.'споларських угiль }, роз:иiрi не \'eI'IIIe 0.j вiдсl

забl,дови,цо момеIIту будiвниrt,r

- для зеNлеЛь, цi,п,ове (Ф}ъкltiональне) в,ик()ристаНLIя яких^ роз:чti,I спору.ll r:елеко:tлунiкацiй - на piBHi 12 вiдсtlткЬ.
2, Щане рiшення набипас .тинн.,"",i t tll 1|l 'nrl^ ^-":.,.. _

Vr,л,,i',.,, ,,l-'l- _ IУКраi'ни <<IIро пlicrleBe l
;tepx<aBHtri рsгуляторно '

j, Рiшення XXXVII G 
,встановлепня ставок орепдпо

спlr, Хорошеве IIа териr,орiТ Х l

ВТР ь з 01.01.202Ip..

i и 
'li.lle'tltя 

в зir.jобах blactlBtli irttpopvautr atlt.r lз ilrll), ^.t,., r},L,JID 5а ВLtКОНаННЯ-" ^:
ради. 

На ВИКОllаВ'lиЙt кс
a ,''.'i

clrT XopotlteBe

K0,,lcKc), Украlirи. ЗirKOttcllr
J.lb),. t,a зl lдllо c-r. ]о, ct, ]-{. cl
li >. Хорсlшiвська се_]l1.IIцна pa,Ila

мlського типч -{9р6111glзg,г}, 
розмiр та _\,l!foгJ1.1 tsI{ессння

дповiднtrl' ка t.el.tlpii' ]еме jll,1 Il.tx

,t, рrlзrлiрi не бi-rьшс ]

ttaTl.tBH tli' t,potltcl Boi' tll li н клt :

I,Ka l,a tte бi",tbtllc l Bi.IcoTlcn l-х

t]rtlIl\,вати гр;trtичttий роз.viр

та lle бi:rьше 12 вiдсоткiв вiд

l.а l]веjlеllия lJ експ-Iyатацiкl

]IIIIя,гit clicIr_l},a l.аlliя сlб'с:к-l iB

IloI() I]'яl,окl с-гаттi _ý9 Зirконl.
Закоп_у Украillи кПро заса:tЙ

i ра,]и вiд 06,06.]0l9p. KIlprl
по[ грошовоТ оцiнки ]elvte.Itb

.)) вII:l]]а,гIl l aK}l ý{rl. iItc)

KoBa:ll,
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