УКРАЇНА
ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХVІІ сесія VІІ скликання
РІШЕННЯ
від 21 грудня 2017 року

№ 375-VІІ

Про затвердження технічної документації
з нормативної грошової оцінки земельних ділянок
сільськогосподарського призначення, сільськогосподарських
угідь для ведення товарного сільськогосподарського виробництва,
розташованих сільської ради за межами населених пунктів
на території Токарівської сільської ради Дворічанського району
Харківської області
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованих сільської ради за межами населених пунктів на
території Токарівської сільської ради Дворічанського району Харківської
області, загальною площею 382,9888 га, розроблену
товариством з
обмеженою відповідальністю „Белабразив”, враховуючи висновок Головного
управління Держгеокадастру у Харківській області, відповідно до статті 10
Земельного Кодексу України, ст. 43 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, районна рада
В И Р І Ш И Л А:
Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення,
сільськогосподарських угідь для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, розташованих сільської ради за межами населених пунктів на
території Токарівської сільської ради Дворічанського району Харківської
області, загальною площею 382,9888 га, а саме:
№
п/п

Кадастровий номер

Площа

1

6321886000:02:000:0302

7,0600 га

2

6321886000:02:000:0081

7,0600 га

Нормативна грошова оцінка

260 731,66 грн ( двісті шістдесят тисяч
сімсот тридцять одна гривня 66 копійок)
260 731,66 грн ( двісті шістдесят тисяч
сімсот тридцять одна гривня 66 копійок)

3

6321886000:01:000:0083

7,1739 га

4

6321886000:02:000:0101

7,0860 га

5

6321886000:02:000:0105

7,0860 га

6

6321886000:01:000:0069

9,5055 га

7

6321886000:02:000:0106

7,0859 га

8

6321886000:02:000:0107

8,0784 га

9

6321886000:02:000:0113

7,6279 га

10

6321886000:03:000:0194

7,8823 га

11

6321886000:03:000:0196

7,8823 га

12

6321886000:03:000:0197

7,8823 га

13

6321886000:03:000:0143

7,6448 га

14

6321886000:03:000:0125

7,5528 га

15

6321886000:02:000:0290

8,9427 га

16

6321886000:02:000:0037

6,2092 га

17

6321886000:02:000:0130

8,0125 га

18

6321886000:02:000:0051

6,7608 га

19

6321886000:02:000:0086

2,4609 га

20

6321886000:02:000:0072

4,2942 га

21

6321886000:02:000:0089

6,8472 га

22

6321886000:02:000:0090

6,7551 га

23

6321886000:02:000:0091

6,7551 га

24

6321886000:03:000:0003

9,8213 га

25

6321886000:03:000:0202

2,7523 га

26

6321886000:02:000:0293

6,7763 га

27

6321886000:03:000:0038

6,7943 га

264 938,08 грн ( двісті шістдесят чотири
тисячі дев»ятсот тридцять всім гривень 08
копійок)
261 691,86 грн (двісті шістдесят одна

тисяча шістсот дев»яносто одна гривня
86 копійок)
261 691,86 грн (двісті шістдесят одна
тисяча шістсот дев»яносто одна гривня
86 копійок)
351 046,00 грн ( триста п»ятдесят одна
тисяча сорок шість гривень 00 копійок)
255 868,74 грн(двісті п»ятдесят п»ять тисяч
вісімсот шістдесят вісім гривень 74
копійки)
255 038,84 грн (двісті п»ятдесят п»ять тисяч
тридцять вісім гривень,84 копійки)
257 163,25 грн (двісті п»ятдесят сім тисяч
сто шістдесят три гривені 25 копійок)
276 298,18 грн (двісті сімдесят шість тисяч
двісті дев»яносто вісім гривень 18 копійок)
276 298,18 грн (двісті сімдесят шість тисяч
двісті дев»яносто вісім гривень 18 копійок)
276 298,18 грн (двісті сімдесят шість тисяч
двісті дев»яносто вісім гривень 18 копійок)
267 973,10 грн (двісті сімдесят шість тисяч
дев»ятсот сімдесят три гривні 10 копійок)
264 748,22 грн (двісті шістдесят чотири
тисячі сімсот сорок вісім гривень 22
копійки)
263 089,49 грн (двісті шістдесят три тисяч
вісімдесят дев»ять гривень 49 копійок)
209 837,52 грн (двісті дев»ять тисяч
вісімсот тридцять сім гривень 52 копійки)
267 123,25 грн (двісті шістдесят сім тисяч
сто двадцять три гривні 25 копійок)
249 681,96 грн (двісті сорок дев»ять тисяч
шістсот вісімдесят одна гривня 96 копійок)
90 883,08 грн (дев»яносто тисяч вісімсот
вісімдесят три гривня 08 копійок)
158 583,37 грн (сто п»ятдесят вісім тисяч
п»ятсот вісімдесят три гривні 37 копійок)
250 524,17 грн (двісті п»ятдесят тисяч
п»ятсот двадцять чотири гривні 17 копійок)
249 471,45 грн (двісті сорок дев»ять тисяч
чотириста сімдесят одна гривня 45 копійок)
249 471,45 грн (двісті сорок дев»ять тисяч
чотириста сімдесят одна гривня 45 копійок)
264 347,07 грн (двісті шістдесят чотири
тисячі триста сорок сім гривень 07 копійок)
80 873,38 грн (вісімдесят тисяч вісімсот
сімдесят три гривні 38 копійок)
244 736,17 грн (двісті сорок чотири тисячі
сімсот тридцять шість гривень 17 копійок)
259 424,85 грн (двісті п»ятдесят дев»ять
тисяч чотириста двадцять чотири гривні 85
копійок)

28

6321886000:03:000:0050

6,8336 га

29

6321886000:03:000:0068

6,8683 га

30

6321886000:03:000:0075

6,9570 га

31

6321886000:03:000:0049

7,3505 га

32

6321886000:03:000:0083

10,1863 га

33

6321886000:02:000:0095

6,8539 га

34

6321886000:02:000:0192

8,3946 га

35

6321886000:02:000:0297

9,0000 га

36

6321886000:02:000:0202

9,0000 га

37

6321886000:02:000:0267

2,3111га

38

6321886000:02:000:0121

1,4457 га

39

6321886000:02:000:0191

8,1265 га

40

6321886000:01:001:0115

3,7953 га

41

6321886000:02:000:0029

6,9577 га

42

6321886000:01:000:0061

7,0353 га

43

6321886000:01:000:0062

7,4486 га

44

6321886000:01:000:0063

7,2005 га

45

6321886000:01:000:0122

7,1123 га

46

6321886000:01:000:0123

7,1268 га

47

6321886000:01:000:0091

7,2523 га

48

6321886000:01:000:0117

7,1123 га

49

6321886000:01:001:0128

7,1120 га

50

6321886000:01:000:0165

4,0722 га

51

6321886000:03:000:0203

7,0470 га

260 925,44 грн (двісті шістдесят тисяч
дев»ятсот двадцять п»ять гривень 44
копійки)
262 250,38 грн (двісті шістдесят дві тисячі
двісті п»ятдесят гривень 38 копійок)
265 637,18 грн (двісті шістдесят п»ять тисяч
шістсот тридцять сім гривень 18 копійок)
232 925,99 грн (двісті тридцять дві тисячі
дев»ятсот двадцять п»ять гривень 99
копійок)
263 628,67 грн (двісті шістдесят три тисячі
шістсот двадцять вісім гривень 67 копійок)
253 120,22 грн (двісті п»ятдесят три тисячі
чсто двадцять гривень 22 копійки)
262 728,40 грн (двісті шістдесят дві тисячі
сімсот двадцять вісім гривень 40 копійок)
264 775,23 грн (двісті шістдесят чотири
тисячі сімсот сімдесят п»ять гривень 23
копійки)
264 775,23 грн (двісті шістдесят чотири
тисячі сімсот сімдесят п»ять гривень 23
копійки)
82 874,35 грн (вісімдесят дві тисячі вісімсот
сімдесят чотири тисячі 35 копійок)
44 310,61 грн ( сорок чотири тисячі
триста десять гривень,61 копійка)
269 346,42 грн (двісті шістдесят дев»ять
тисяч триста сорок шість гривень
42копійки)
120 092,48 грн (сто двадцять тисяч де»носто
дві гривні 48 копійок)
250 900,55 грн (двісті п»ятесят тисяч
дев»ятсот гривень 55 копійок)
259 819,47 грн (двісті п»ятдесят дев»ять
тисяч вісімсот дев»ятнадцять гривень 47
копійок)
260 797,88 грн (двісті шістдесят тисяч
сімсот дев»яносто сім гривень 88 копійок)
262 580,14 грн (двісті шістдесят дві тисячі
п»ятсот вісімдесят гривень 14 копійок)
262 63,14 грн (двісті шістдесят дві тисячі
шістсот шістдесят три гривні 14 копійок)
244 071,71 грн (двісті сорок чотири тисячі
сімдесят одна гривня 71 копійка)
254 029,65 грн (двісті п»ятдесят чотири
тисячі двадцять дев»ять гривень 65
копійок)
257 676,91 грн (двісті п»ятдесят сім тисяч
шістсот сімдесят шість тисяч гривень 91
копійка)
262 652,06 грн (двісті шістдесят дві тисячі
шістсот п»ятдесят дві гривні 06 копійок)
109 134,73 грн (сто дев»ять тисяч сто
тридцять чотири гривні 73 копійки)
182 186,99 грн (сто вісімдесят дві ти ячі сто
вісімдесят шість гривень 99 копійок)

52

6321886000:01:000:0089

6,0470 га

53

6321886000:01:001:0138

3,7953 га

54

6321886000:03:000:0101

9,7373 га

55

6321886000:03:000:0098

11,0194 га

Голова
районної ради

184 781,08 грн (сто вісімдесят чотири тисячі
сімсот всімдесят одна гривня 08 копійок)
127 170,43 грн (сто двадцять сім тисяч сто
сімдесят гривень 43 копійки)
262 086,15 грн (двісті шістдесят дві тисячі
вісімдесят шість гривень 15 копійок)
262 107,01 грн (двісті шістдесят дві тисячі
сто сім гривень 01 копійка)

Г.Турбаба

