
 

РУСЬКОПОЛЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

11 сесія                                      VІІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 листопада 2021 року                                                                       №11-23/VIІI 
 

Про затвердження технічних документації  

з нормативної грошової оцінки земельних ділянок  
 

        Відповідно до п. 34, ч. 1 ст. 26, ст.ст. 47, 59  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону 

України «Про оцінку земель», розглянувши клопотання керівника ПП “Алміна-

М” Щербініна Михайла Івановича, керівника ТОВ “Космос-Боулінг” Гріщенка 

Максима Юрійовича та керівника ПП “Славутич-Плаза” Балан Вікторії 

Олександрівни, технічні документації з нормативної грошової оцінки  земельних 

ділянок та врахувавши рекомендації комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

благоустрою та охорони навколишнього середовища, сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування (код КВЦПЗ 03.08), які 

розташовані в адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за 

межами населеного пункту с.Геронимівка, під об’єктами незавершеного 

будівництва приватного підприємства  “Алміна-М”:  

1.1. площею  0,0358 га, кадастровий номер: 7124982500:03:001:0061, 

нормативна грошова оцінка земельної ділянки - 108292,09 грн, нормативна 

грошова оцінка 1 м.кв. – 302,49 грн;  

1.2. площею 0,0048 га, кадастровий номер: 7124982500:03:001:0010, 

нормативна грошова оцінка земельної ділянки - 14519,61 грн, нормативна 

грошова оцінка 1 м.кв –  302,49 грн. 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної 

інфраструктури та закладів громадського харчування (код КВЦПЗ 03.08), яка 

розташована в адміністративних межах Руськополянської сільської ради, за 

межами населеного пункту с.Геронимівка, під об’єктами нерухомого майна, а 

саме нежитловою  будівлею боулінг-центру ТОВ «Космос-Боулінг» та 

нежитловою будівлею ресторану «Славутич» приватного підприємства 

“Славутич-Плаза”, площею 0,6757 га, кадастровий номер: 



7124982500:03:001:0009, нормативна грошова оцінка земельної ділянки - 

2043937,52 грн, нормативна грошова оцінка 1 м.кв. – 302,49 грн. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища. 

   

Сільський голова                                                Олег ГРИЦЕНКО 

  



 


