
 

 

 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №55-23/18 
 
 20 червня 2018 року м. Вижниця 

 

Про затвердження Технічної 

документації з нормативної грошової 

оцінки земельних  ділянок 
 

Керуючись пунктом 21 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ч.2 ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», 

розглянувши клопотання Вижницької районної державної адміністрації від 25.04.2018 

року №01.34-558, від 02.05.2018 року №01.34-575 та від 10.05.2018 року №01.34-618 

про затвердження Технічної документації про нормативну грошову оцінку, зокрема: 

- земельної ділянки, загальною площею 2,5000 га, для сінокосіння і випасання 

худоби (01.08) на території Виженської сільської ради (за межами населеного пункту) 

Вижницького району Чернівецької області, замовник Кішляк Андрій Іванович 

(висновок державної експертизи землевпорядної документації від 19.04.2018 року 

№209); 

- земельної ділянки, загальною площею 0,0633 га, для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  

сільської ради (за межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької 

області, кадастровий номер 7320585000:01:001:1196, замовник Корнєєва Алла 

Василівна (висновок державної експертизи землевпорядної документації від 

16.04.2018 року №184); 

- земельної ділянки, загальною площею 0,1000 га,  для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  

сільської ради (за межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької 

області, кадастровий номер 7320585000:01:001:0606, замовник Корнєєва Алла 

Василівна (висновок державної експертизи землевпорядної документації від 

16.04.2018 року №183); 

- земельної ділянки, загальною площею 0,0250 га,  для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  

сільської ради (за межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької 

області, кадастровий номер 7320585000:01:001:1202, замовник Корнєєва Алла 

Василівна (висновок державної експертизи землевпорядної документації від 

16.04.2018 року №187); 

- земельної ділянки, загальною площею 0,0250 га,  для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  

сільської ради (за межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької 

області, кадастровий номер 7320585000:01:001:1200, замовник Корнєєва Алла 



 

 

 

Василівна (висновок державної експертизи землевпорядної документації від 

16.04.2018 року №186); 

- земельної ділянки, загальною площею  0,0250 га,  для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  

сільської ради (за межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької 

області, кадастровий номер 7320585000:01:001:1201, замовник Корнєєва Алла 

Василівна (висновок державної експертизи землевпорядної документації від 

16.04.2018 року №185); 

- земельної ділянки, загальною площею  0,0100  га,  для будівництва медично-

консультативно-оздоровчого комплексу, яка надається в оренду Галушко Костянтину 

Анатолійовичу в адмінмежах Мигівської  сільської ради (за межами населеного 

пункту) Вижницького району Чернівецької області, кадастровий номер 

7320585000:01:005:0664, (висновок державної експертизи землевпорядної 

документації від 27.04.2018 року №221), враховуючи рекомендації постійної комісії 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій з цього питання, районна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, загальною площею 2,500 га, для сінокосіння та випасання худоби 

(01.08) на території Виженської  сільської ради (за межами населеного пункту) 

Вижницького району Чернівецької області, замовник Кішляк Андрій Іванович, 

встановивши нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки в розмірі 

19 325,43 грн.  

2. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, загальною площею 0,0633   га, для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  сільської ради (за 

межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької області (кадастровий 

номер 7320585000:01:001:1196), замовник Корнєєва Алла Василівна, встановивши 

нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки в розмірі 9 779,15 грн. 

(15,45грн. за 1 кв.м.). 

3. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, загальною площею 0,1000  га,  для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  сільської ради (за 

межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької області (кадастровий 

номер 7320585000:01:001:0606), замовник Корнєєва Алла Василівна, встановивши 

нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки в розмірі 15 448,89 грн. 

(15,45грн. за 1 кв.м.). 

4. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, загальною площею 0,0250 га,  для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  сільської ради (за 

межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької області (кадастровий 

номер 7320585000:01:001:1202), замовник Корнєєва Алла Василівна, встановивши 

нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки в розмірі 3 862,22 грн. 

(15,45грн. за 1 кв.м.). 

5. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, загальною площею 0,0250  га,  для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  сільської ради (за 

межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької області (кадастровий 



 

 

 

номер 7320585000:01:001:1200), замовник Корнєєва Алла Василівна, встановивши 

нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки в розмірі 3 862,22 грн. 

(15,45грн. за 1 кв.м.). 

6. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, загальною площею 0,0250  га, для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення (07.01) на території Мигівської  сільської ради (за 

межами населеного пункту) Вижницького району Чернівецької області (кадастровий 

номер 7320585000:01:001:1201), замовник Корнєєва Алла Василівна, встановивши 

нормативну грошову оцінку вказаної земельної ділянки в розмірі 3 862,22 грн. 

(15,45грн. за 1 кв.м.). 

7. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки, загальною площею 0,0100 га, для будівництва медично-

консультативно-оздоровчого комплексу, яка надається в оренду Галушко Костянтину 

Анатолійовичу в адмінмежах Мигівської  сільської ради (за межами населеного 

пункту) Вижницького району Чернівецької області, встановивши нормативну грошову 

оцінку вказаної земельної ділянки в розмірі 1 945,07 грн. (19,45 грн. за 1 кв.м.). 

8. Грошова оцінка підлягає обов'язковому перерахунку після введення 

нового коефіцієнта індексації. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

районної ради з питань власності, агропромислового комплексу, земельних відносин, 

охорони довкілля та надзвичайних ситуацій (Никифоряк Ю.П.). 

 

 

Голова районної ради               М.Андрюк 

 


