
 Затверджено  

Рішенням виконавчого комітету  

Дніпрорудненської міської ради  

від 17.08.2021 №_____ 

Міський голова 

____________Євгеній МАТВЄЄВ 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 06-07 

Затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки 

земельної ділянки у межах населених пунктів. 

1. 

 

Інформація про 

ЦНАП   (місце 

подання 

документів та 

отримання 

результату 

послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Дніпрорудненської міської ради та її виконавчого комітету 

Адреса: пр.Ентузіастів,11, м.Дніпрорудне 

Василівський район  Запорізька область,  71630 

Режим роботи: 
Понеділок                      з 08.30 до 16.00 без перерви 

Вівторок                         з 08.30 до 16.00 без перерви 

Середа                            з 08.30 до 16.00  без перерви 

Четвер                            з 08.30 до  20.00 без перерви 

П’ятниця                        з 08.30 до 16.00  без перерви 

Субота                            з 08.30 до 15.00  без перерви 

 Неділя                           вихідний 

Контактний телефон:(06175)76460 

Веб-сайт:httр://dnrada.gov.ua 

Електронна пошта: tsnap.dnrada@gmail.com 

2. Перелік 

документів, 

необхідних для 

надання послуги, 

та вимоги до них  

 

1. Заява; 

2. Витяг з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку окремої земельної ділянки, економічної оцінки 

земель; 

3. Для юридичної особи - Витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань,* а для фізичної особи - документ, 

що посвідчує особу. 

Якщо документи подаються уповноваженою особою, 

додатково: 

1. Довіреність; 

2. Паспорт громадянина України (уповноваженої особи). 

3.  Оплата  Безоплатно 

4. Результат надання 

послуги 

Рішення місцевої ради про затвердження технічної 

документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки 

у межах населених пунктів; з бонітування ґрунтів; з 

економічної оцінки земель. 

5.  Строк надання 

послуги  

1 місяць (та враховуючи строк на проведення найближчого 

засідання місцевої ради). 

6. Спосіб отримання 

відповіді 

(результату) 

1. Особисто в тому числі через законного представника 

заявника. 

2. Поштою. 

7. Акти 

законодавства 

щодо надання 

послуги 

1. Земельний кодекс України (ст. 12, 186); 

2. Закон України «Про оцінку земель» (ст. 5, ст.23). 



  
* Формується посадовою особою селищної ради самостійно після отримання доступу до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 
 

 

 

 
                                                                         Міському голові  

                                                                          від ___________________________________                                                                                                        

                                                                          ______________________________________ 

                                                                          тел. ___________________________________ 

 

Службова записка 

В зв’язку з розробкою технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної 

ділянки у межах населеного пункту м. Дніпрорудне прошу затвердити нормативно-

грошову оцінку земель міста Дніпрорудне Василівського району Запорізької області.  

  

___________________                                     ________________________                   

(підпис)                                                                        (дата) 

  

Даю згоду на використання і обробку моїх персональних даних виключно для здійснення 

повноважень, необхідних для припинення права власності, права постійного користування  

земельної ділянки.  

  

  

___________________                                     ________________________                   

(підпис)                                                                       (дата) 

  

 

 

 


