
 

 

 ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                    Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

14.07.2021                                       Тур’ї  Ремети                                     №  174 

  

 

Про затвердження технічних документацій  

з нормативної грошової оцінки земель населених 

 пунктів с. Тур’я Бистра, с. Свалявка, с.  Тур’я Поляна, 

с. Полянська Гута, с. Завбуч, с. Тур’я Пасіка, с. Туриця 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області 

 

Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів с. Тур’я Бистра, с. Свалявка, с. Тур’я Поляна, 

с.Полянська Гута, с. Завбуч, с. Тур’я Пасіка, с. Туриця Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області  розроблену ДП 

«Закарпатським науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою», 

у відповідності до наказу Державного комітету України по земельних 

ресурсах, Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України, Української 

академії аграрних наук № 18/15/21/11 від 27 січня 2006 року «Про Порядок 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів", який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 

05 квітня 2006 року за № 388/12262 та ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Бистра, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської  області. 

1.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я 

Бистра, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, що складає 69,64 грн.  

1.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 



1.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Тур’я Бистра, Тур’є-Реметівської 

сільської  ради, Ужгородського району, Закарпатської  області з  01.01.2022 

року. 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Свалявка, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської  області. 

2.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель                   

с. Свалявка, яка відповідає до розробленої технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель, що складає 43,06 грн.  

2.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

2.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Свалявка, Тур’є-Реметівської сільської  

ради, Ужгородського району, Закарпатської  області з  01.01.2022 року. 

3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Полянська Гута, Тур’є-Реметівської сільської 

ради Ужгородського району Закарпатської  області. 

3.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель  

с.Полянська Гута, яка відповідає до розробленої технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земель, що складає 65,82 грн.  

3.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

3.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Полянська Гута, Тур’є-Реметівської 

сільської  ради, Ужгородського району, Закарпатської  області з  01.01.2022 

року. 

4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Поляна, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської  області. 

4.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я 

Поляна, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, що складає 66,68 грн.  

4.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

4.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Тур’я Поляна, Тур’є-Реметівської 

сільської  ради, Ужгородського району, Закарпатської  області з  01.01.2022 

року. 



5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Завбуч, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської  області. 

5.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Завбуч, 

яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель, що складає 53,00 грн.  

5.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

5.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Завбуч, Тур’є-Реметівської сільської  

ради, Ужгородського району, Закарпатської  області з  01.01.2022 року. 

6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Пасіка, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської  області. 

6.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я 

Пасіка, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, що складає 64,74 грн.  

6.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

6.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Тур’я Пасіка, Тур’є-Реметівської 

сільської ради, Ужгородського району, Закарпатської  області з  01.01.2022 

року. 

7. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Туриця, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

7.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Туриця, 

яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель, що складає 83,40 грн.  

7.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

7.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту с. Туриця, Тур’є-Реметівської сільської  

ради, Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 


