
         

 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я  

Про затвердження нормативно-грошової оцінки земель населених 

пунктів Гірської сільської ради 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Гірської сільської ради Бориспільського району 

Київської області (с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне) розроблену ТОВ 

«ЛА ЗЕМГРУП», керуючись ст. 271 Податкового кодексу України, ст. 23 

Закону України «Про оцінку землі», 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 03.11.2021 № 1147 «Про затвердження Методики 

нормативної грошової оцінки земельних ділянок», Гірська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області (с. Гора, с. Мартусівка, с. Ревне, с. Затишне). 

 

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Гірської 

сільської ради Бориспільського району Київської області (с. Гора, с.Мартусівка, 

с. Ревне, с. Затишне) з 1 січня 2023 року. 

 

3. Визнати такими, що втрачають чинність з 1 січня 2023 року рішення:  

 

3.1. Гірської сільської ради від 21.03.2017 № 630-32-7 «Про затвердження 

технічної документації з нормативно грошової оцінки земель села Гора 

Бориспільського району Київської області»; 

 

3.2. Мартусівської сільської ради від 20.02.2016 № 42-04-05 « Про 

затвердження нормативної грошової оцінки земель села Мартусівка 

Бориспільського району Київської області»; 

 

3.3. Ревненської сільської ради від 07.04.2016 № 53-5-VIII «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Ревне Бориспільського району Київської області»; 

 



3.4. Ревненської сільської ради від 07.04.2016 № 54-5-VIII «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель 

села Затишне Бориспільського району Київської області».   

 

4. Оприлюднити дане рішення у відповідності до чинного законодавства 

України.  

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області з питань 

земельних відносин, планування територій, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища. 

 

від                  2022 року 

№       -     -VIIІ 

   

 

 

Сільський голова                                                                    Роман ДМИТРІВ 
  


