
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки 

земельних ділянок які знаходяться за межами населеного пункту Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області 

 Розглянувши технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельних ділянок які знаходяться за межами населеного пункту Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області, та заслухавши 

рекомендації комісії сільської ради з агропромислового комплексу, земельних 

питань та екології, враховуючи висновок державної експертизи землевпорядної 

документації від 15 грудня 2018 року № 25-04 НО, керуючись ст. 271 

Податкового кодексу України, ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», ст. 9 

Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації», ст. 9 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.05.95 № 213 «Про методику нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та населених пунктів» (із змінами та 

доповненнями), Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку  

земельних ділянок площами 0,6375 га, та 1,7873 га, які надаються в оренду 

ФОП Пляс Олексію Миколайовичу для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд авіаційного транспорту (за межами населеного пункту) на території 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, виконану 

ТОВ «Межувальник». 

2. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки з цільовим 

призначенням розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного 

транспорту (кадастровий номер 3220883200:02:004:0082) площею 0,6375 га (для 

експлуатації соціальних побутових та інженерно - технічних об’єктів) 

становить: 2277191,361 гр., два мільйони двісті сімдесят сім тисяч сто 

дев’яносто одна гривня 31 коп.) 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1160-15
http://zakon.rada.gov.ua/go/1160-15


3. Затвердити  нормативну грошову оцінку земельної ділянки з цільовим 

призначенням розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного 

транспорту (кадастровий номер 3220883200:02:004:0083) площею 1,7873 га (для 

експлуатації соціальних побутових та інженерно - технічних об’єктів) 

становить: 6384351,41 гр. (шість мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі 

триста п’ятдесят одна гривня 41 коп.)  

4. Здійснення контролю за виконанням даного рішення покласти на  

постійну комісію сільської ради з агропромислового комплексу, земельних 

питань та екології. 

 

 

с. Гора 

від 21 березня 2019 року 

№ 1277-68-VІІ 

  

Сільський голова                                                                                    Р.М. Дмитрів 

  


