
Технiчна dокуменпацiя з норJrапuвноi zролuовоi' оцiнкu земель

7. приклАди розрАхунку грошовоi оцIнки зЕмЕль окрЕмих
ЗЕМЕЛЬНИХ ДIЛrIНОК

Прut<,zаd 1, земельна diлянксt каd.М l2203 10300:0] :00] :0044

Секцiя J 14.0l fля роз"+liuцення, буDiвнuцmва, експлуаmацii mа обслуzовування буDiвель i
с п о ру d о б' е KmiB е н ер z о z е н. ер у ю ч, ltx п id пр uемсmв, у сmано в i о р z анiз а цi й

показники Значення

Площа земельноi дiлянки, кв.м. |486зз4,69

Економiко-ппанувальна зона Зони NЪ7(99%),
5(1%) км2 -

0.91

Базова BapTicTb 1 кв. м. землi, грн./м2 165.24

Коефiцiент, який характеризус функцiональне використання земл1: 0.65

Локальнi коефiцiснти, якi характериз}тоть мiсце розташування
земельноi дiлянки у межах економiко-плануваJIьноi зони:

Зеп,tельна дiля нка не забезпечена це нтрал iзован ll l\{ водопостачан ня]\,1 0.9

Земельна дiлянка не забезпечена центра-пiзованим водовiдведенням 0.9

Земельна дiлянка не забезпечена централiзованим газопостачанням 0.9

Земельна дiлянка не забезпечена централiзованим теплопостачанням 0.9

Земельна дiлянка, що примикае до вулицi iз твердим покриттям 1

Мiсцезнаходження зеп,tельноТ дiлянки у санiтарно-захrrснil:i зон i 0.81

МiсцезнаходженI]JI земельноТ дiлянки у водоохороннiй зонi 1.03

Мiсцезнаходження земельноТ дiлянки у зонi обмежентrя забудови за piBHeM
напруження електромагнiтного поля

0.91

Узагальнюючий локальний коефiцiснт 050

Коефiцiенти iндексацii грошовоi оцiнки 1,00

Нормативна грошова оцiнка 1м2 земельноi дiлянки, для будiвництва,
грн

48,87

Площа земельноТ дiлянки, для будiвництва, м2 \486зз4,69

Нормативна грошова оцiнка земельноi дiлянки пiд забудовою, грн.
,126з,7|,l6,з0

Норптативна грошова оцiнка зеп,tельноi дiлянки (Ti уК@К 126з11,76,з0

.Щоротюк О.П.Виконав сертифiкований iнженер-землевпоряд

JJ
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Технiчна ёокуменmацiя з нормаmцвноi' zpouloяoi' оцiнкu земель

Пр utслаd 2, з еlwельна liлянка каО.М 1 2 2 0 3 I 0 3 0 0 : 0 2 : 0 0 2 : 0 04 2

Секцiя В 03.07lля буDiвнuцmва m0 обслуzовування буdiвель mорziвлi

показники Значення

Площа земельноi дiлянки, кв.м. 889,14

Економiко-планувальна зона Зона NЬ1(100%)
км2 - 1,14

Базова BapTicTb 1 кв. м. землi, грн./м2 165.24

Коефiцiент, який характеризуе функцiональне використання землi: ?50

Локальнi коефiцiснти, якi характериз}тоть мiсце розташуваннJI
земельноТ дiлянки у межах економiко-планувальноi зони:

Мiсцезнаходження зел,tельноl дiлянки в зонi пiшохiлноТ лоступностi до громадських
uентрiв

1.2

Зеплельна дiлянка, що пptIN,IllKac ло вулиui iз твердl.rп,r покр}lттяN{ 1

Зеплельна дiлянка забезпечена централiзовани\,I водопостачанняN,{ 1

Земельна дiлянка забезпечена централiзованипл водовiдведеннrIм l

Земельна дiлянка забезпечена централiзованим теплопостачанням 1

Зепtельна дiл я нка забез печена шентралiзованиN,I газопостачан ням 1

Узага:lьнюючий локальний коефiцiент 1,,20

Коефiцiенти iндексацii грошовоi оцiнки l,00

Нормативна грошова оцiнка 1м2 земельноi дiлянки, для будiвництва,
грн

565,12

Площа земельноi дiлянки, для будiвництва, м2 889, i4

Нормативна грошова оцiнка земельноi дiлянки пiд забудовою, грн. 502470,80

Нормативна грошова оцiнка земельноi дiлянки (if частини), грн. 502470,80

Квалiфiкацiйний
сертифiкат

. м 012з70

Виконав сертифiкований iнженер-землевIIорядник
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Технiчна dокуменпацiя з нормапuвноi' zpouloBoi' оцiнкu земель

Пр uюлаl 3, з еlwельна diлянка KaD.JYт 1 2 2 0 3 1 0 3 0 0 : 0 2 : 0 1 4 : 0 0 0 8

о.п.

Секцiя В 03.08 fля буdiвнацmва mа обслуzовування об|екmiв mурuсmuчноt
iH ф р а с mру кmу р u m а з aI<,ч а d i в zp ол,t ad с ь ко z о х ар чу в ання

показники Значення

Площа земельноТ дiлянки, кв.м. з828,24

Економiко-план}ъаJтьна зона Зона ЛЬ1(100%)
км2 - 1,14

Базова BapTicTb 1 кв. м. землi, грн./м2 |65,24

Коефiцiснт, який характеризус функцiональне використання землi : 2,50

Лока,тьнi коефiцiенти, якi характериз}.ють мiсце розташування
земельноi дiлянки у межах економiко-планувальноi зони:

Мiсцезнаходження земельноi дiлянкir в зонi пiшохiдноi доступностi до гроN{адських

центрiв
1.08

Земельна дiлянка" шо приN,Iикас до вуличi iз твердrtм покриттяN,l 1

Земельна дiлянка забезпечена централiзованим водопостачаншIм 1

Земельна дiлянка забезпечена централiзованим водовiдведенням 1

Земел ьна дi.цянка забезпечена чентралiзованl.IN,t теплопостачан ня]\,I 1

Земельна дiляцка забезпечена централiзованим 1

Узагальнюючий локальний коефiцiент 1,08

Коефiцiенти iндексацii грошовоi оцiнки 1,00

Норп,rативна грошова оцiнка 1м2 зептельноТ дiлянки, для будiвництва,
грн

508,61

Площа земельноi дiлянки, для будiвництва, м2 з828,24

Нормативна грошова оцiнка земельноi дiлянки пiд забудовою, грн. 1 94708 1.1 5

Нормативна грошова оцiнка земельноТ дiлянки (iT частини), грн. 1 94708 1,1 5

Виконав сертифiкований iнженер-землевпорядник
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Те хн iч н а d о t<yM е н mац iя з н орм апuвн oi' zp outo в oi о ц i н кu зе м е л ь

8. OCHOBHI ТЕХНIКО-ЕКОНОМIЧНI ПОКАЗНИКИ

Виконав сертифiкований iнженер-землевпорядник

Показник Одиниця вимiру Значення

Назва MicTa Зеленодольськ

PiK виконання оцiнки 2021

Чисельнiсть населення на 1 сiчня року
виконання оцiнки

тис. осiб 72,595

Площа MicTa (селища, села) га |з41,5з69

У тому числi забудована територiя, що
приймаеться до розрахунку середньоi
(базовоi) BapTocTi

га 565,8|з4

Витрати на осво€ння та облаштування
територii грн. на м2 82,62

Середня (базова) BapTicTb грн. на м2 1б5.24

найбiлъше значення Км2 I,14

найменше значення Км2 0.91

сЕртиФlкOвАний

ОJIЬГА ПИJIИIТВНА
Квалiфiкацiйний

зб
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Textt i,tHa ёоку.ltе н пlацiя .з 1lop.lld l1 lllgloi',,],L)IaoBol оц t l l KLt зе_\lе_qь

lоdаmок l
лолАТок'tK.2 с пtа н d а 1l пt1, С о )/ Д t{ З П а 0 0 З 2 б З 2 -0 ] 2 : 2 00 9

Визrrачення зонального коефiцiснта Кпr2 та грошова оцiнка кв.м землi в MeiKax

Виконав сертифiкований iнженер-землевпорядник ,Щоротюк О.П.

HOMrк ItаJIьI'их зон
EKoHoMiKo-
планувальнi

зони

Оцiночнi
раЙоЕи

Ii Км2 Грошова оцiнка
|м2

1 1 1,14 1.14 188,37
2 2 |,\4 I,14 188,з7

_) |,|4
a
J 4 |,I4 \.|4 188,з7
Аа 5 0,9 ] 0.91 150,з7
5 6 0.91 0.91 150.з7
6 1 0,91 0,91 150,37

8 0,91
7 9 0.9l 0.91 150.з7
8 10 0.91 0.9i 150,з7
9 11 Смуга вiдводу залiзницi
10 \2

Води
1з

|4
15

mln 0.91 150,37
mах 1.14 188,37

,3ЕмлЕвпOрядник

h IIилипЕнА
КвалiФiкацiйний

сертиФiкат
м 012370

з8



Технiчна doK1,.ugnurorr'o з llор.|1аlпчвноi'aроll.tовоi'оцiнкч зе-\1е-lь

Виконав сертифiкований iнженер-землевIIорядник

додлток 2
ДоДАТок Л{,1 спаltОаlэпt1, СоУ ДКЗП 00032632-0] 2 :2009

ротюк О.П.

результати по факто оi оцiнки при визначеннi комплектного iндексy цiнностi
NЪ оцiночноi

одиницi
Середньо зважений

бап
Середньо зважений

бал по фактору
Комплексний iндекс

цiнностi
1 5 0.33 1.14

2 5 0 ]] 1.I4
a
-7 5 0l] 1.14

4 5 0,з з |"|4
5 4 0,27 0.91

6 4 о)1 0.91

4 о)1 0.91

8 4 п 1,7 0.91

9 4 о ),7 0.91
10 4 0,27 0.91

11 Смуга вiдводу залiзницi
|2

Води
lJ

|4
15

з9



Технiчttа Ootg:.11g11111ou1o, нор_|lапlчвнаi:'4)оulовоi'оцiнкч зе.уlе_lь

Виконав сертифiкований iнженер-землевпорядник

доддток 3
ДОДАТОК Ж,6 ctltaHdctpпt1: СО)' ДКЗ]1 000З26З24 1 2 :2009

Mlопи меж коном lко-планувальнItх зон
ЛЬ зонu опас мак

1 Терuпtорiя населено?о llyч.Kmy, якtt вI<люча€ район ЛЬ1

2 Терuпtорiя населеноzо tlункпту, яка вк],Iюча€ район JYo2, 3
J Терuпtорiя населеноzо пункпlу, яка включа€ район М4
4 Терuпlорiя населеноzо пункmу, яка вюlюча€ район М5
5 Терuпlорiя населеноzо пункt,tlу, яка вId,lюча€ район. Мб
6 Терumорiя населеноzо tlyHюmy, яка вI<J,Iючае район М7, 8
7 Терumорiя населеноzо пункmу, яка вId,lючае район. М9
8 Терuпtорiя населеноzо пункmу, яка включае район MIO
9 Тераmорiя населеноzо пункmу, яка включае район Mll (слlуzа

BidBodv залiзнuцi)
10 Терumорiя населеноzо пункmу, яка включае район М12, 13, 14, 15

(Boda)

сЕrмокOвАний

олъiдпиллптвнд
Квмiфiкацiйний

сертифiкат
м 0l2370
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Технiчltа doK1,_ltelttltcttliя з нор.llапlчвноi'?роttlосзсli'{ltliнкч зе.ttе,lь

додлток 4
ДомТок ЖA сtпан d арtпу С о У ДКЗП 000 3 2 6 3 2 -0 1 2 : 2 0 0 9

Грошова оцiнка земель рiзного функцiонального призначення у
розрiзi економiко-планувальних зон (грн за 1 м2)

о Землi харчовоi промисловостi - 1,2 
/

о Землi промисловостi - 1,2

. Землi гiрничоi промисловостi, гiрничих розробок - 1

. Землi комерцiйного використання-2,5

о Землi громадського призначення - 0,7

о Землi змiшаного використання - 1

о Землi транспорту, зв'язку - 1

. Землi технiчноi iнфраструктури - 0,65

о Землi рекреацiйного призначення та iншi вiдкритi землi - 0,5

о Землi житловот забудови - 1

о Iншi вiдкритi (незабудованi) землi - 0,1

о Землi пiд виробничими дворапdи i будiвлями Ксп - 1

. Землi пiд водою з площею aKBaTopii до 50 га включно - 0,5

. Землi пiд водою, з тrлощею aKBaTopii вiд 50,1 га до 100 га включно - 0,4

о Землi пiд водою, з площею aKBaTopii вiд 100,1 га до 150 га включно - 0,3

о Землi пiд водою, з площею aKBaTopiT вiд 150,1 га до 200 га вкJIючно - 0,2

о Землi зелених насаджень - 0,5

о Землi кладовищ та KpeMaTopiiB - 0,5

о Землi затrасу та резервного фонду - 0,5

ль
зона

Кф:
3

Кф:
2,5

Кф:
2

Кф:
1,5

Кф:
1,2

Кф:
1

Кф:
0,7

Кф:
0,65

Кф:
0,5

Кф:
0,1

1 565,12 410^9з з7 6^15 zB2.56 226,05 188,з7 lз 1,вб 122,44 94,19 8,84
2 565,12 4]0,9з з7 6^7 5 2в2,56 226,05 188"37 1з 1.вб 122^44 94,19 в,84
J 565,12 4]0,9з з] 6,7 5 282,56 226,05 188.37 1з 1,86 l22.44 94.19 8.84
4 451.11 з15.92 з00,74 225"55 в0,44 150,з7 |05,26 91.14 75.1 8 5.04
5 45],11 з,75.92 з00"74 225.55 в0.44 150,з7 105,26 qJ 1l 75,1 8 5,04
6 45],11 l7ý q1 з 00,74 ?)5 5ý в0 44 150.з 7 105.26 91 ^14 75.1 в 5.04
,7 45l ,l 1 з15,92 300.74 ??ý 5ý в0.44 150.з7 105,26 91 .14 75.1 8 5.04
в 451,1 1 з75^92 з00.74 )rý ýý 80.44 l50 ]7 |05,26 9],]4 75,i8 5,04
9

10 # :s-

Виконав сертифiкований iнженер-землевп
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ЗАТВЕРДЖЕf{О:

зАвдАннrI
Еа надання послуг з розроблення технiчноi документацii з

нормативноi грошовоi оцiнки земель MicTa Зеленодольськ Днiпропетровськот областi

1. Пiдстава для виконання роботи: : рiшення Зеленодольськот мiськоi ради (про надання

дозволу на виготовлення технiчноi документацiт з нормативнот грошовоi оцiнки земель

м. Зеленодольськ .Щнiпропетровськоi областi>

2. Характеристика об'екта:

- Назва населеного пункту: м. Зеленодольськ .щнiпропетровськот областi

- Площа населеного пункту: 1347,5369 га;

3. Замовник : Виконавчий KoMiTeT Зеленодольськоi MicbKoT оТГ

4. Вихцна iнформацiя, яка надаеться Замовником:

4.1. Перелiк пiдприемств та органiзацiй , станом на 01.01.2021 року ;

4.2. Копiя плану меж з проекту землеустрою щодо встановлення (змiни) меж таlабо копiя

основного креслення Генерального плану;

4.З. Вiдновна (первiсна) BapTicTb основних фондiв iнженерно-транспортноi iнфраструктури

станом на 01 .01.2O2| року виконання оцiнки (вiдповiдно до рекомендованиХ фор* -,ЩодаткИ

Бl-Б2 Стандарту СОУ ДЗКР 000З2632-012-2009);

4.4. СереДнi BapTocTi та середнi бали бонiтетiв rрунтiв по угiддях (рiлля, багаторiчнi

насадження, сiножатi, пасовища), дJuI даного природно-сiльськогосподарського району.

4.5. Схема агровиробничих грyгI rрунтiв в межах м. Зеленодольськ, та/або по сумiжни;l

територiях КСП;

4.6. Матерiали попередньоi нормативноТ грошовоi оцiнки земель населеного пуЕкту в повному

обсязi (в разi наявностi);

4.7. Iншi наявнi матерiали.

5. Вимоги до проведення нормативноi грошовоi оцiнки земель MicTa Зеленодольськ

Щнiпропетровськоi областЬ> та до технiчноiдокументацii з нормативноi грошовоi оцiнки:

,ЩокlменТи i матерiали повинНi вiдповiдати вимогаМ ЗемельноГо таПодаткового кодексiв

Украiни, Законiв Украiни "Про оцiнку земель", <Про ,Щержавний земельний кадастр>, <Про

державну експертизу землевпорядноi документацii>, Постановi Кабiнету MiHicTpiB YKpaiЪlI

Jф1051 вiд 17.10.2012 <Про затвердження Порядку ведення,Щержавного земельного кадастру},

постановi Кабiнету MiHicTpiB Украiъи <про Методику нормативноi грошовот оцiнки земель

населених пунктiв> Ns213 вiд23 березня 1995 р., та Наказу MiHicTepcTBa аграрноТ полiтики та

продовольства УкраiЪи Ns 489 вiд 25.1|.2016 р. кПро затвердження Порядку нормативноi

грошовоi оцiнки земель Еаселених пунктiв> та ЩержавЕому стандарту соу дкзр 00032632-

4€



проДоВолЬсТВа УкраiЪиМ 489 вiд 25.1|.201'6 р. кПро затвердження Порядку нормативноi
грошовоТ оцiнки земель населених пунктiв> та Щержавному стандарту СОУ ДКЗР ОО0З26З2-

012:2009 "Оцiнка земель. Правила розроблення технiчноi докуIvlентацii з нормативноТ

грошовоi оцiнки земель населених пунктiв".

Графiчнi матерiали виконуються та передt}ються заNIовнику на паперових (та)

електронних носiях вiдповiдно дQ вимог дiючого законодавства з нормативноi грошовоi
оцiнки земель населених пунктiв. 

1|

зага;rьнi вимоги ло вiдображення картографiчноi iнформацii карт крупного масштабу
визначаються у спецiа_lrьнiй нормативнiй лiтературi (KYMoBHi зЕаки для топографiчних планiв
масштабiв 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500>)

За результатами нормативноi грошовоТ оцiнки створюються TaKi обов'язковi тематичнi
шари:

- економiко-планральнi зони та райони (полiгона-гlьний об'ект з атрибугами: номер зони, Км2
зони, нормативна грошова оцiнка 1 кв.м. в грн.);

- ЗОНИ ВПЛиВУ локальних факторiв оцiнки (окремиЙ шар для кожного фактора) (полiгона_тlьний

Об'ект з атрибутами: назва фактора, зона його впливу в мец)Е}х, значення локшIьного
коефiцiента фактора);
-Зони поширення агровиробни.плх груп фунтiв (полiгона-пьний об'ект з атрибугалли: шифр
агровиробничоТ грFIи).

На Bcix схемах з грошовоi оцiнки обов'язково мають бlти HaHeceHi:

-межа населеного пункту,

-межi економiко-планувчIльних зон (полiгона_пьний об'ект);
-номери економiко-планувtlльних зон .

За результатаN{и проведеноi нормативноi грошовоi оцiнки земель населених пунктiв
розробитИ технiчнУ документацiю З нормативНоТ грошовОi оцiнки земель населених пунктiв.

з метою внесення даних до !ержавного земельного кадастру про нормативну грошову
оцiнку земель населених пунктiв сформувати електронний докр{ент вiдповiдно до
вимог Порядку ведеЕня ,Щержавного земеJIьного кадастру, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 жовтня 2012 року Nq1051.

б. Щокументи i матерiали, що повиннi бути представленi за результатами виконаних
робiт:
6.1. Технiчна документацiя З нормативноi грошовот оцiнки земель населеного пункту
м. Зеленодольск .ЩнiпропетровськоТ областi в паперовому виглядi.
6.2. Графiчнi матерiали: Схема eKoHoMiKo - планувilльного зонування територiТ населеного
пункту, Схема прояву локальших факторiв оцiнки, а також Картограма розповсюдження
агровиробничих груп грунтiв. Графiчнi матерiа_пи в паперовому та електронному виглядi.
6.3. Електронний док}мент формату XML, що вiдображае результати робiт в електронному
вигляд1. 7щ;
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Щиректор ТОВ <KpiKoH- Г.М.Панченко
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укрАiнА
Зеленодольська MicbKa об'еднана територiальна громада

Апостолiвського району fiнiпропетровськоi областi
Орган мiсцевого самоврядування

рIшЕння
ЗеленодольськоiмiськоТ ради

7 сесii VПI скликання

2 квiтня 202| року Nь288

Про наdання dозволу на розроблення mехнiчноi dокуменmоцii з нор.цапtuвноi
2р о лu о в о i о цiн к u з ем ел ь,иiсmа 3 ел е н о l ол ь с ь к f Hi пр о п еmр о в с ь ко i о бл ас mi

Керуючись ст.26 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, ст. 18

Закону Украiни <Про оцiнку земель)) та з урахуванням норми п.271.1,,27|.2 ст.
27l Податкового кодексу УкраТни, враховуючи рекомендацiI постiйноI KoMicii
MicbKoi ради з питань регулювання земельних вiдносин та хорони
навколишнього середовища, Зеленодольська MicbKa рада

ВИРIШИЛА:

1. Надати дозвiл виконавчому KoMiTeTy ЗеленодольскоТ MicbKoT ради на

розроблення технiчноi документацii з нормативноТ грошовоТ оцiнки земель MicTa
Зеленодольськ ЩнiпропетровськоТ областi

2. Виконавчому KoMiTeTy Зеленодольскоi MicbKoi ради укласти договiр на
виконання робiт з розробленнlI технiчноТ документацii з нормативноТ грошовоТ
оцiнки земель з особами, якi згiдно iз Законом Украiни <Про землеустрiй> мають
право на здiйснення дiяльностi у сферi землеустрою та погодити ii вiдповiдно до
вимог чинного законодавства.

З. Контролъ за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю
ЗеленодольськоТ мiськоI ради з питань регулювання земельних вiдносин та
х орони навколишнього с_Qр€ловища.

ffiщ,m
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Мiський г Щмитро НЕВЕСЕ ЛИЙ
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Орган мiсцевого самовряд/вання
зеленодольська Micbka об'елнgпа терпторiальна громада

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

тел. : +З 80(9 6)о26 з1 85, e-mail: info@zelenodolsk.otg.dp. gov.ua,

web : https ://zelenodolsk. otg. dp. gоч. ualua, код ещпоу 25 5 4з29 1

2G,ъБ.аяГl^ -тлъЛКзц\фс.z- ц

HaNs вiд

luрекmору
ТОВ кКрiкон-ГЕО>

Панченко Г.М.

Про ншdання BuxidHtх daHtx dля провеdення
н орлrаmuвноt zpo tao в oi о l4iHka зем eJ.b насепено zo пункпrу

Micma ЗеленоOольська

Виконавчий KoMiTeT ЗеленодольськоТ MicbKoT рали надае вихiднi даннi

для проВедеЕня нормативноТ грошовоi оцiнки земепь MicTa Зеленодольськ

ЩнiпропетровськоТ областi в додаткУ до даного листа, а с€}I\dе:

-данi державноi статистиllноi звiтностi з кiлькiсного облiку земель

населеного пункту (в електронному виглядi);
-схема агроЕиробничих груп црунтiв в межах м. Зеленодольсък, таlабо по

сумiжнИх територiях КСП(в електронному виглядi) ;

-iЪрелiк пiдприемств та органiзацiй , станом на 01.01 .202| року виконанIUI

оцiнки;
-рiшення Зеленодольськоi MicbKoi ради Jф28S вiд 2 квiТНЯ 2а21 РОКУ ППРО

надання дозволу на розроблення технiчнот документацii з нормативноi

грошовоi оцiнки земель MicTa Зеленодольсък Щнiпропетровськот областi>

-Iнформацiя про чисельнiстъ населення м.Зеленодолъськ, с.Мала костромка
,та про кiлькiсть дворiв в м.Зеленодолъську, с.Ма.па Костромка

-ДодатоК Б 1 (довiДковий)Iнженерна пiдготовка i захист територiТ

-ДодатокБ2 (довiдковий)Водопостачання
-ДодатокБ3 (довiдковий) Каналiзацiя
-ДодатокБ4 (довiдковий) Теплопостачання

-ДодатокБ5 (довiдковий) Газопостачання

-,ЩодатокБб (довiдковий) Електропостачання

;1



-,ЩодатокБ7 (довiдковий) Зовнiшне освiтлення
-,ЩодатокБ 8 (довiдковий),Щощова каналiзацiя
-.ЩодатокБ 1 0 (довiдковий) Кабельне телебачення
-.ЩодатокБ1 1 (довiдковий) Проводове мовлення
-,.ЩодатокБ 1 2 (довiдковий)Санiтарна очистка
-ДодатокБ13 (довiдковий) Озеленення, кладовища

-ДодатокБ 1 4 (довiдковий) Пасажирський автотранспорт

-ДодатокБ 1 5 (довiдковий) Пасажирський автотранспорт

-ДодатокБ 1 6 (довiдковий)Тролейбусний транспорт(маршрyги)
-,ЩодатокБ 1 7 (довiдковий) Тролейбусний транспорт

-,ЩодатокБ 1 8 (довiдковий) Трамвай(маршрути)
-,ЩодатокБ 1 9 (довiдковий) Трамвай
-.ЩодатокБ2O(довiдковий) Метрополiтен
-ДодатокБ2 1 (довiдковий) Метрополiтен
-,ЩодатокБ22 (довiдковий)Водний транспорт

-.ЩодатокБ23 (довiдковий) Вулично-дорожня мережа

.Щодатки: на J3 аркушах.

З повагою

Мiський голова / ,

Вrж. Начальнlак вiддi-тry земеJъню( вiдносшr
Аlrгонiна АЛеКсеснко

Щмитро НЕВЕСЕЛИЙ
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Орган мiсцевого самоврядуванЕя
Зеленодольська MicbKa об'еднана територiальна громада

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET
зЕлЕно i MIcbKoi вади

uy*B""pi"rr",ra, 15, м.Зеленодольськ, Апостолiвський район,.Щнiпропетровська область, 5з8б0,

тел. : +З 80(9 6)026 З l 85, e-mail: info@zelenodolsk.otg.dp. gov.ua,

web : https ://ze lenodol sk. otg. dp. gov.ualua, код С,ЩПОУ 25 5 4З29 |

Iнформацiйна довЦка
для нормативно-грошовоi оцiнки земель MicTa Зеленодольська

,Щнiпропетровськоi областi

На 01.01 .202tp чшсельнiсть населення м.ЗеленодOлъськ та c.Marra

Костромка складае |2595 осiб (з них 610 осiб в с.Мала Костромка).
На 0|.О|.202|р по м.Зеленодольсък 100 багатоквартирних булинкiв, 10

лворiв.
На 0 |.0|.2021 р кiлькiсть дворiв у с.Мала Костромка - 286.

IVIiський Щмитро ШВЕСЕJШЙ

.{з

Пiдг. Головrп.rй
Тетяна ПоСТнА



ДЕР)IСЕОКАДАСТР
ГОЛОВНЕ УПРЛВЛIННЯ ДЕРЖГЕОКЛДАСТРУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛЛСТI

ВIДДIЛ В ЛПОСТОЛIВСЬКОМУ РАЙОНI
вул. L{екцlальн4 бЗ, м. Апосголове,

тел, i0565б) 9-I5-З6. факс l05656) 9-57-57. E-rnail: apostolove.dp(a lmd,gor uа

/B"fta;a,7
al" oaJal/ ,Щиректору ТОВ <<Крiкон-ГЕО>>

Панченко Г.М.

Вiддiл в Апостолiвському районi Головного управлiння
,ЩержгеокадастрУ у .Щнiпропетровсъкiй областi розгляЕIувши Ваш лист J\b 66
В_iД 03.06.2а2| РОКУ, щодо надання iнформацii' про середнъозважений бап
бонiтетУ по природно-сiльськогосподарському раЙонi Апостолiвсъкий (пс-
9), повiдомJIяе:

Середнiй бал бонiтету
Рiлля Пасовища Сiножатi Багаторiчнi

насадженIUI
35 28 з4 28

Начальник вiддiлу Юлiя ПРОЦИК

Jlюдrrшrа Семеrлок (05656) 9 57 57

016лС ,ý,



дЕр)ItrЕокАдАстр
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛДСТI

ВIДДIЛ В АПОСТОЛIВСЬКОМУ РАЙОНI
вул. Щентральна, 63, м. Апоqголове, ДнiпропеrроiБйъБль, 53sar-

теп. (05656) 9-15-36, факс (05б56) 9-57-57, E-mai]: apostolove.dp@land.gov.ua

/6a/rar-g
Pi. а€.#z/ Виконавчому комiтец/

Зеленодольськоi MicbKoi ради

Вiддiл в Апостолiвському раЙонi Головного управлiшш Держгеокадастру у
Щнiгlропетровськiй областi розгJUIIIувIцц Sаттr лист Nsl9б7102-1l вiд 02.06 iozi
РокУ, щодо наданнrI балiв бонiтету наступних црунтiв: 7|е,80е, 81е, !21е,
1 34е, повiдомляе наступне.

Шкала бонiтету фунтiв земель господарств (зага.льний бал по агрогрупi
з ypaxyBaHHrIM екологiчного коефiцiенry) слiдуючий :

Ш"фр
агрогрупи

Бал бонiтету
Рiлля Пасовища Сiножатi Багаторiчнi

ЕасадженшI
7tе з8 38 з4
80е
81е з2 эZ
|2|е 44 44 з9
1З4е 34 35 4з 20

Начальник вiддiлу Юлiя ПРОЦИК

01 бs:

jlrодмшrа Семеmк (05656 i 9 5? 5?

ýý


