
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  
 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

проєкт 

РІШЕННЯ  
 

__ ________ 2021 року м. Липовець 11 сесія 8 скликання 

 
Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Троща Трощанської сільської ради  

Липовецького району Вінницької області  

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 271 Податкового кодексу України, статті 

23 Закону України «Про оцінку землі», наказу Мінагрополітики від 

25 листопада 2016 року № 489 «Про затвердження Порядку нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів», статті 9 Закону України «Про 

державну експертизу землевпорядної документації», розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту 

с. Троща, розроблену Державним підприємством «Вінницький науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою», враховуючи висновок 

постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, міська рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Троща Трощанської сільської ради Липовецького 

району Вінницької області: 

- середня (базова) вартість 1 м2 земель села Троща складає – 69,40 грн/м2, 

граничні значення зонального коефіцієнту Км2 становлять 1,00. 

2. Ввести в дію нормативну-грошову оцінку земель населеного пункту 

с. Троща з 01 січня 2022 року. 

3. Нормативна грошова оцінка земель підлягає щорічній індексації 

відповідно до вимог діючого законодавства. 

4. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інших 

можливий спосіб до 15 липня 2021 року. 

5. Вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2022 року: 

- рішення 11 сесії 6 скликання Трощанської сільської ради від 22 лютого 

2012 року «Про затвердження розрахунків нормативної грошової оцінки земель 

населених пунктів Трощанської сільської ради». 
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (голова комісії Дмитро ШМИГУН). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

 


