
                      

                                                    УКРАЇНА 

   КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

       Запорізького району Запорізької області 

                       шоста позачергова сесія восьмого скликання 

 

  РІШЕННЯ № 55 

 

25  лютого 2021р.                                                                                                         

смт. Кушугум 

Про затвердження технічної документації                                                                                

з нормативної грошової оцінки  земель селища                                                                   

міського типу Балабине Запорізького району                                                                        

Запорізької області. 

        Керуючись п.34 ч.1 ст.26, ст.33 Закону України “ Про місцеве самовряду-

вання в Україні “, ст.12 Земельного кодексу України, ст. 23 Закону України       

“ Про оцінку земель ”, ст.271 Податкового кодексу України, розглянувши    

технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель селища міського 

типу Балабине Запорізького району, Запорізької області , розроблену Товарист-

вом з обмеженою відповідальністю “Інститут Ефективних Технологій – Гео ” , 

враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної       

документації                                                                           

КУШУГУМСЬКА СЕЛИЩНА РАДА                                                                 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель 

селища міського типу Балабине Запорізького району Запорізької області 

(додається). 

2.Прийняти:                                                                                                                                      

середню(базову) вартість 1 кв.м. земель селища Балабине станом на 01.01.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

року на рівні  166,35 грн./кв.м. 

3.Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель селища міського типу 

Балабине Запорізького району Запорізької області з 01.01.2022 року. 



 
 

3.Встановити , що нормативна грошова оцінка земель селища міського типу 

Балабине Запорізького району Запорізької області підлягає щорічній індексації 

відповідно до вимог діючого законодавства. 

4.Визначити, що рішення Балабинської селищної ради від 13.01.2012 року № 12 

” Про затвердження матеріалів нормативної грошової оцінки земель с. 

Балабине ” чинне до 01.01.2022 року. 

5.Рекомендувати відділу  Міськрайонного управління у Запорізькому районі та  

м. Запоріжжя   Головного управління Держгеокадастру  у  Запорізькій  області 

забезпечити своєчасну видачу витягів  з  технічної документації про норматив-

ну грошову оцінку земельних ділянок.                                                                                                       

6.Рекомендувати Головному управлінню  Державної податкової служби  у 

Запорізькій області:                                                                                                               

- здійснювати контроль за поданням податкових декларацій з плати за землю 

власниками, користувачами  та орендарями  земельних  ділянок на підставі 

витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних 

ділянок, затверджену цим рішенням;                                                                                  

- забезпечити нарахування земельного податку та орендної плати за земельні 

ділянки на підставі витягів з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельних ділянок, затверджену цим рішенням. 

7.Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та в інший можливий    

спосіб.  

8. Контроль за  виконанням данного рішення покласти на голову постійної  

комісії з питань планування, Фінансів ,бюджету та соціально- економічного  

розвитку. Голова постійної комісії  - Вінніченко Жанна Вікторівна, на голову  

постійної комісії  з питань земельних відносин, планування території  будів-

ництва , архітектури, охорони памяток ричного середовища та благоустрою.  

Голова постійної комісії – Касілов Едуард Миколайович.  

 

 

Селищний голова                                                              В.С.Сосуновський. 



 
 

 

 

    

 

 

 

 

Селищний голова                                                                    В.С.Сосуновський 

 

 

 

 

 

 

  

 


