
                                                                                                  

 
У К Р А Ї Н А 

ХОТИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

17 сесія VIII скликання 

 

                 РІШЕННЯ №  302/17/21 
 

«07» грудня 2021 р.        м. Хотин 
 

Про затвердження технічних  

документацій про нормативну  

грошову оцінку земельних ділянок  
 

 Керуючись пунктом 34 частини І статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оцінку земель», статтями 
12, 201 Земельного кодексу України, розглянувши клопотання                
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» №5836 від 24.11.2021 року щодо затвердження 
документації з оцінки земель земельної ділянки, що розташована на території  
с. Каплівка (за межами населеного пункту), а також враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи, Хотинська міська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки розроблену ПП «РІГА», що надається в оренду                
АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» площею 0,0018 га, кадастровий номер 
7325082800:03:001:0168 для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 
енергії (14.02),  яка розташована за адресою: с. Каплівка (за межами 
населеного пункту) Хотинської міської ради  Дністровського району 
Чернівецької області. 

1.2. Встановити нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 
0,0018 га, кадастровий номер 7325082800:03:001:0168 для розміщення, 
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії (14.02), яка розташована за адресою:  
с. Каплівка (за межами населеного пункту) Хотинської міської ради    
Дністровського району Чернівецької області, згідно технічної документації в 
розмірі 1376,55 (одна тисяча триста сімдесят шість гривень 55 коп.). 

2. Затвердити розроблену Приватним підприємцем Козьмуком А.П.  
технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
площею 0,5000 га, кадастровий номер 7325082000:02:001:0099 для будівництва 
та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01), яка 



розташована за адресою: с. Анадоли (за межами населеного пункту) 
Хотинської міської ради  Дністровського району Чернівецької області. 

2.1. Встановити нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 
0,5000 га кадастровий номер 7325082000:02:001:0099 для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01), яка розташована за 
адресою:  с. Анадоли (за межами населеного пункту) Хотинської міської ради  
Дністровського району Чернівецької області, згідно технічної документації  в 
розмірі 313547,50 гривень (триста тринадцять тисяч п’ятсот сорок сім 
гривень 50 коп.). 

3. Затвердити розроблену Приватним підприємцем Козьмуком А.П.  
технічну документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
площею 0,4995 га, кадастровий номер 7325082000:02:001:0098 для будівництва 
та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01), яка 
розташована за адресою: с. Анадоли (за межами населеного пункту) 
Хотинської міської ради  Дністровського району Чернівецької області. 

2.1. Встановити нормативну грошову оцінку земельної ділянки площею 
0,4995 га кадастровий номер 7325082000:02:001:0098 для будівництва та 
обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (07.01), яка розташована за 
адресою:  с. Анадоли (за межами населеного пункту) Хотинської міської ради  
Дністровського району Чернівецької області, згідно технічної документації  в 
розмірі 313233,95 гривень (триста тринадцять тисяч двісті тридцять три 
гривні 95 коп.) 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи (В.Юзько). 

  

 

 

Міський голова                   Андрій ДРАНЧУК 

 


