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Про внесення змін до Переліку розмірів
орендної плати за земельні ділянки в
м. Бердянськ
Згідно з ст.27 Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та
створення передумов для економічного зростання в Україні» від 27.03.2014р
№1166-VII, ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні ”, ст. 21 Закону України “Про оренду землі ”,
Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності ”, ст. 25 Статуту територіальної громади міста
Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до Переліку розмірів орендної плати за земельні
ділянки в м. Бердянськ, затвердженого рішенням сесії від 12.12.2013 року № 6,
а саме:
%
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Грязьові озера
Для земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, автостоянками для зберігання
особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку
гаражно-будівельними,
дачно-будівельними
та
садівницькими
товариствами,
індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб
Зоологічні парки
Земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, які зайняті
виробничими, побутовими та господарськими будівлями і спорудами
Земельні ділянки для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів
енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії,
включаючи технологічну інфраструктуру таких об’єктів (виробничі приміщення, бази,
розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі)

Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської
міської ради (Іщук П.В.) дане рішення оприлюднити в офіційних місцевих
засобах масової інформації у десятиденний термін з дня його прийняття.
3.
Відповідальність за виконанням даного рішення покласти на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Степаненка А.А. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Матвєєва С.В.
2.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного
розвитку, промисловості та інвестиційної політики (Мірошниченко Т.В.), на
постійну комісію міської ради з питань архітектури, містобудування та
регулювання земельних відносин (Марченко К.В.) та на постійну комісію з
питань реалізації державної регуляторної політики та підприємницької
діяльності (Зінчук Ю.В.).
4.

Міський голова

О.А.Бакай

Питання винесено:
Голова постійної комісії міської ради
з питань планування бюджету,
соціально-економічного розвитку,
промисловості та інвестиційної діяльності

Т.В. Мірошниченко

Проект розроблено:
Начальник фінансового управління

А.М.Абросімов

Ступіна А.Л.35230

