
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ 

 

Про затвердження гр.Бабчун О.О. технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки на території 

Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області 

 

Розглянувши заяву гр.Бабчун Оксани Олегівни про затвердження 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 

кадастровим номером 3220885000:04:001:0260 площею 0,4653га, цільове 

призначення якої змінюється із земель 01.03 для ведення особистого 

селянського господарства на землі 11.02 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована на 

території Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області, 

розроблену ТОВ «Адванс Інвест» (ЄДРПОУ 38660952), керуючись законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», 

Земельним кодексом України, Методикою нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 

03.11.2021 №1147, Гірська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити гр.Бабчун Оксані Олегівні технічну документацію з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки з кадастровим номером 

3220885000:04:001:0260 площею 0,4653га, цільове призначення якої 

змінюється із земель 01.03 для ведення особистого селянського господарства 

на землі 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості, яка розташована на території Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області, та становить 865 647,84 гривень 

(вісімсот шістдесят п’ять тисяч шістсот сорок сім гривень 84 копійок). 

2. Здійснити гр.Бабчун Оксані Олегівні оплату суми втрат 

сільськогосподарського виробництва, що підлягають відшкодуванню у 

відповідності ст.207 Земельного кодексу України у сумі, що становить 30 

відсотків різниці між нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки з 

кадастровим номером 3220885000:04:001:0260 після та до зміни її цільового 

призначення,  на рахунок виконавчого комітету Гірської сільської ради. 



3. Внести гр.Бабчун Оксані Олегівні відповідні зміни до Державного 

земельного кадастру щодо відомостей про земельну ділянку з кадастровим 

номером 3220885000:04:001:0260. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, планування територій, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища. 

 

 

від _______ 2022 року 

№ _________-VIIІ 

   

 

 

 

Сільський голова                                              Роман ДМИТРІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар сільської ради                                                 Людмила ШЕРШЕНЬ 

 

В.о.начальника відділу правового  

та кадрового забезпечення                                          Євгеній СТЕПАНЕНКО 

 

Начальник фінансового відділу                                               Лілія БАРКОВА  

 

Підготував: 

Спеціаліст відділу містобудування  

та архітектури                                                                       Тетяна БІДНЕНКО 

 
 


