
 

ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  ЛЕТИЧІВСЬКОГО 

РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ    

Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

Дев’яностої сесії 
 

07.07.2020 р.                                     Летичів                                             № 2 

 

Про  затвердження технічної документації 

з нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Летичівської селищної ради 

Летичівського району Хмельницької області 

 

Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель с. Рудня, с. Терлівка, , виготовлену Центральною регіональною філією 

ДП «УкрДАГП»», відповідно до вимог статті 12, 201 Земельного кодексу 

України, Податкового кодексу України, статті 5, 13, 15, 18, 20, 23 Закону 

України «Про оцінку земель», статті 26 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Летичівська селищна рада   

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.  Затвердити технічну документацію з нормативної грошової  оцінки земель 

с. Рудня Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області: 
-  середня (базова) вартість одного 1м

2
  земель села Рудня складає 54,70грн/ 

м
2
 . 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової  оцінки земель 

с. Терлівка  Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області: 
-  середня (базова) вартість одного 1м

2
  земель села Терлівка  складає 58,63  

грн/ м
2
 . 

3.  Вважати таким, що  з 01.01.2021 року. втратило чинність рішення 

п»ятнадцятої сесії  Руднянської  сільської ради  від 30.12.2011 року № 5. 

4. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населених пунктів            

с. Рудня, с. Терлівка Летичівської селищної ради Летичівського району 

Хмельницької області  з 01 січня 2021 року. 



5. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів с. Рудня, с. Терлівка 

Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької області  

підлягає щорічній індексації відповідно до вимог діючого законодавства. 

6.  Внести зміни до договорів оренди земель населених пунктів с. Рудня, с. 

Терлівка Летичівської селищної ради Летичівського району Хмельницької 

області, які були укладені раніше у зв'язку з введенням в дію нормативної 

грошової оцінки в частині орендної плати шляхом складання додаткових 

угод. 

7. Виконання даного рішення покласти на начальника земельного відділу 

Летичівської селищної ради Березовську Л.В.  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища (голова комісії  Грищук О.О. ) 

 
 
 
 

Секретар селищної ради                          Олена ПОПОВА 


