
 

№ VIІI/21                                                                                   від  28.02.2023 року 

Про затвердження нормативної 

 грошової оцінки   

   Розглянувши заяву начальника Збаразького МКППОБ “Добробут” (вх. № 05-

593/2.6 від 17.02.2023 р.),  технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг, 

взявши до уваги висновки  про нормативні грошові оцінки земельних ділянок, 

пропозиції постійної депутатської комісії з питань регулювання земельних від 

20.02.2023 р.), керуючись Земельним Кодексом України, Законом України “ Про 

оцінку земель” ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 2,6989 га., кадастровий номер 6122483300:03:001:0217 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Олишківці з визначеною сумою 19 

880,40 грн. (дев'ятнадцять тисяч вісімсот вісімдесят гривень 40 коп.). 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 4,1388 га., кадастровий номер 6122483600:01:003:0002 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Іванчани з визначеною сумою 51 

424,69 грн. (п'ятдесят одна тисяча двадцять чотири гривні  69 коп.). 

3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 7,8839 га., кадастровий номер 6122483600:01:003:0003 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Іванчани з визначеною сумою 97 

957,65 грн. (дев'яносто сім тисяч п'ятдесят сім гривень 69 коп.). 

4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 9,4622 га., кадастровий номер 6122487800:01:001:0379 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Синява з визначеною сумою 69 

699,64 грн. (шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять гривень 64 коп.). 

5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 15,2427 га., кадастровий номер 6122487800:01:002:0529 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Синягівка з визначеною сумою 112 

279,45 грн. (Сто дванадцять  тисяч двісті сімдесят дев'ять гривень 45 коп.). 

6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 14,1129 га., кадастровий номер 6122487000:01:004:0009 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Оприлівці з визначеною сумою 103 

957,22  грн. (Сто три тисячі дев'яносто п'ятдесят сім гривень 22 коп.). 



7. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 27,7997 га., кадастровий номер 6122487000:01:004:0011 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Оприлівці з визначеною сумою 204 

775,74 грн. (двісті чотири тисячі сімсот сімдесят п'ять гривень 74 коп.). 

8. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 1,8098 га., кадастровий номер 6122487000:01:004:0006 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Оприлівці з визначеною сумою 13 

331,19 грн. (тринадцять тисяч триста одна гривня  19 коп.). 

9. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 13,8102 га., кадастровий номер 6122488200:01:003:0119 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Старий Збараж з визначеною сумою 

101 727,50 грн. (сто одна тисяча сімсот двадцять сім гривень 50 коп.). 

10. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 7,6554 га., кадастровий номер 6122483100:01:002:0010 з цільовим 

призначенням 09.01. ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Зарубинці з визначеною сумою 56 

390,54 грн. (п'ятдесят шість тисяч триста дев'яносто гривень 54 коп.). 

11. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 79,7162 га., кадастровий номер 6122489600:01:003:0199 з цільовим 

призначенням 09.01.  ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Шимківці з визначеною сумою 587 

198,55 грн. (п'ятсот вісімдесят сім тисяч сто  дев'яносто вісім гривень 55 коп.). 

12. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 0,6656 га., кадастровий номер 6122489200:02:001:0282 з цільовим 

призначенням 09.01.  ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Шили  з визначеною сумою 4 902,88 

грн. (чотири тисячі дев'ятсот дві гривні  88  коп.). 

13. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 10,8395 га., кадастровий номер 6122489200:02:001:0281 з цільовим 

призначенням 09.01.  ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Шили  з визначеною сумою 79 844,98 

грн. (сімдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок чотири гривні  98  коп.). 

14. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 5,3492 га., кадастровий номер 6122489200:01:002:0345 з цільовим 

призначенням 09.01.  ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Шили  з визначеною сумою 39 402,81 

грн. (тридцять дев'ять тисяч чотириста дві гривні  81 коп.). 

15. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 5,9045 га., кадастровий номер 6122486700:01:004:0004 з цільовим 

призначенням 09.01.  ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Нижчі Луб’янки  з визначеною 

сумою 43 493,22 грн. (сорок три тисячі чотириста дев'яносто три гривні 22  коп.). 



16. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 21,9143 га., кадастровий номер 6122481800:01:001:0070 з цільовим 

призначенням 09.01.  ( для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг) 

розташованої за межами населеного пункту с. Хоми з визначеною сумою 161 423,21 

грн. (сто шістдесят одна тисяча чотириста двадцять три  гривні 21  коп.). 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську комісію з питань 

регулювання земельних відносин, агропромислового комплексу та охорони 

природного середовища . 
 

 

 Збаразький міський голова                                            Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 


