
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ГНІЗДИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Жидачівського району Львівської області 

УІІІ сесія  VІІ-го демократичного скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від «8» липня 2016 року №12 

Про затвердження технічної документації з 

 нормативної грошової оцінки земель с. Руда 

 

         Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель с. Руда, 

розроблену відповідно до рішення Гніздичівської селищної ради №38 від 17 березня 2016 

року приватним підприємтсвом «Експозем», керуючись ст. 144 Конституції України, ст. 12, 

201 Земельного кодексу України, Податковим кодексом України, Законом України «Про 

оцінку земель», підпунктом 34 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве  

самоврядування в Україні», Гніздичівська селищна рада ВИРІШИЛА:  

 

Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель села Руда у складі 

текстових та графічних матеріалів. 

   

Затвердити середню (базову) вартість одного квадратного метра станом на 1 січня 2016 року  

у розмірі  82,96 грн (вісімдесят дві грн  96 коп). 

 

Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель села Руда, затверджену згідно пункту 1  

даного рішення, з 1 січня 2017 року. 

 

Платникам земельного податку та орендної плати за землю з 1 січня 2017 року при 

розрахунках плати за земельні ділянки застосовувати нормативну грошову оцінку земель села     

Руда, затверджену цим рішенням.  

 

Власникам землі, користувачам та орендарям земельних ділянок отримати у відділі 

Держгеокадастру у Жидачівському районі витяги з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельних ділянок, затверджену цим рішенням та надати декларації 

(розрахунки) зі сплати за землю у Жидачівське відділення Стрийської об’єднаної державної 

податкової інспекції головного управління ДФС у Львівській області.  

 

Доручити секретарю Гніздичівської селищної ради:  

до 15 липня 2016 року оприлюднити дане рішення у часописі «Новий час»; 

у десятиденний термін направити дане рішення у Жидачівське відділення Стрийської 

об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Львівській області. 

  

Визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2017 року рішення Рудянської сільської ради 

№1 від 04 березня 2011 року «Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населеного пункту с. Руда». 

 

 



Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів та 

планування соціально-економічного розвитку та комісію з питань земельних відносин, 

природних ресурсів та екології. 

 

 

 

 

Селищний голова:                                                                                                        І. І. Оліяр                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


