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Пiщiвська сiльська рада
Новоград-Волинського рйону

Житомирськоi областi

П,ЯТА СЕСШ СЬОМОГО СКJIИКАНFIЯ

р I ш Ен ня Jф233/5-18

вiд 10 липня 2018 року
Про затвердженЕя технiчноТдокументацii
з нормативноi грошовоi оцiнки
земель села Середня,Щеражня

Розглянувши розроблену ДП кЖитомирський науково-дослiдний та проектний

iнститlТ з.*пеу"rроюi' iехнiчну документацiю по визнаtIенню нормативноi грошовоi

оцiнки земель села Середня Щеражня Пiщiвськот сiльськоi ради Новоград-волинського

районУ Житомирськоi Ъбластi, вiдповiдно до ст. 12 Земельного кодексу УкраiЪи, ст. 27t

Податкового кодексу Украiни, ст. |8, 2з Закону УкраТни ,,Про оцiнку землi " вiд

11.12.200З року Nч 1378 - IV, пункту з4, з5 ст.26 Закону УкраiЪи ,,Про мiсцеве

самоврядування в Украiнi ", сiльська рада

ВИРlШИЛА:

1. Затверлити технiчну докуlчIентацiю з нормативноi грошовоi оцiнки земель села

СереднЯ ЩеражнЯ ПiшдiвськОi сiльськОi радИ НовограД - Волинського району
Житомирськоi областi.

- Базова BapTicTb одногО квадратнОго метра земелЬ по селУ Середня Щеражня
становить 86,1б грн/кв. м.

2. Ввести в дiю нормативну грошову оцiнку земель с.середня Щеражня з 01 сiчня

2019 року.
3. Нормативна грошова оцiнка земеJIь населrеного пункту села Середня Щеражня

Пiщiвсъкоi сiльськоi ради пiдлягае щорiчнiй iндексацiТ вiдповiдно до вимог дiючого
законодавства.

4. Внести змiни до договорiв оренди землi, якi були укладенi ранiше у зв'язку з

введенням в дiю нормативнот грошовоi оцiнки в частинi оренднот плати шляхом

складання додаткових угод,
5.оприлюднити дане рiшення згiдно вимог чинного законодавства.
6. з 01 сiчня 2019 рокУ вважати таким, що втратило чиннiсть, рiшення VII ceciT vI

скликання Серелньолеражнянськоi сiльgькоi рали NчЗ8 вiд з1.10.2011 року <Про

затвердження ентацii по визначенню нормативноi грошовоi оцiнки земель

деражнянськоi сiльськоi ради>,
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П.О.Кравчук



YKpaiHa
Пiщiвська сiльська рада

Новограл-Волинського району
Житомирськоi областi

п,ятА CECUI СЪОМОГО СКJIИКАНН'I

Р I Ш ЕН Ня N9234/5-18

вiд 10 липня 2018року
Про затвердження технiчноi документацii
з нормативноi грошовоi оцiнки
земель села Велика,Щеражня

Розглянувши розроблену ДП кЖитомирський науково-дослiдний та проектний

iнститlт .еrп.усrроюi' технiчну документацiю по визначенню нормативноi грошовоi

оцiнки земель села Велика ,щеражня Пiщiвськоi сiльськоI рали Новоград-волинського

району Житомирськоi областi, вiдповiдно до ст. |2 Земельного кодексу УкраiЪи, ст. 271

Податкового кодексу Украiни, ст. |8, 2з Закону Украiни ,,Про оцiнку землi " вiд

t|12200з року Nч 1378 - IV, lrункту з4, з5 ст. 26 Закону Украни ,,Про мiсцеве

самоврядування в Украiнi ", сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1. Затверлити технiчну документащiю з нормативнот грошовоi оцiнки земель села

Велика ,ЩеражнЯ ПiщiвськОi сiльськОi ралИ НовограЛ - Волинського району
Житомирськоi областi.

- Базова BapTicTb одного квадратного метра земель по селу Велика Щеражня

становить 81,,82 грr+/кв, м.
2. Ввести в дiю нормативну

2019 року.

грошову оцiнку земель с.велика ,щеражня з 01 сiчня

З. Нормативна грошова оцiнка
Пiщiвськоi сiльськоi рали пiдлягае

зем9лЬ Еаселеного п},Iiкту села Велика ,Щеражня

щорiчнiй iндексацii вiдповiдно до вимог дiючого
законодавства.

4. Внести змiни до договорiв оренди землi, якi були 1кладенi ранiше у зв'язку з

введенням в дiю нормативноi грошовот оцiнки в частинi орендноi плати шляхом

скJIадання додаткових угод.
5.оприлюднити дане рiшення згiдно вимог чинного законодавства.

б. з Ь1 сiчня 2019 року вважати таким, що втратило чиннiсть, рiшення VII сесii VI
скJ]икання нськоi сiльськоi ради NsЗ8 вiд З1.10.2011 року кПро

затвердження нтацii по визначенню нормативноi грошовот оцiнки земель
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населених нсько1 сlльсько1 ради).

П.О.Кравчук


