
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від 21.12.2018                                                                                          №  27 
c.Миколаївка
Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту село Вербове

Керуючись  статтями  15,  18  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,
пунктами 34,  35 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  згідно  з  Земельним  кодексом  України,  статті  271  Податкового
Кодексу України, враховуючи висновки постійних, сільська  рада вирішила:

1 1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель,  розташованих  в  межах  населеного  пункту  села  Вербове
Миколаївської сільської  ради Сумського району Сумської  області:

- Площа населеного пункту села Вербове становить 25,4 га.,
- Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території

населеного пункту села Вербове станом на 01.01.2019 року  становить
75,77грн.кв.м.
2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеного пункту

села Вербове з 01 січня 2020 року.
3.Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту села Вербове

підлягає щорічній індексації відповідно до вимог діючого законодавства.
4.Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше у

зв'язку  з  введенням  в  дію  нормативно-грошової  оцінки  землі  в  частині
орендної плати шляхом складання додаткових угод.

5.Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства,
благоустрою  територій  громади,  містобудування,регулювання  земельних
відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський   голова                                  С.В. Самотой



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від 21.12.2018                                                                                        № 28 
c.Миколаївка
Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту село Северинівка

Керуючись  статтями  15,  18  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,
пунктами 34,  35 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  згідно  з  Земельним  кодексом  України,  статті  271  Податкового
Кодексу України, враховуючи висновки постійних сільська  рада вирішила:

2 1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель, розташованих в межах населеного пункту села Северинівка
Миколаївської сільської  ради Сумського району Сумської  області:

- Площа населеного пункту села Северинівка становить 131,0 га.,
- Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території

населеного  пункту  села  Северинівка  станом  на  01.01.2019  року
становить 110,50грн.кв.м.
2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеногопункту

села Северинівка з 01 січня 2020 року.
3.Нормативна  грошова  оцінка  земель  населеного  пункту  села

Северинівка  підлягає  щорічній  індексації  відповідно  до  вимог  діючого
законодавства.

4.Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше у
зв'язку  з  введенням  в  дію  нормативно-грошової  оцінки  землі  в  частині
орендної плати шляхом складання додаткових угод.

3 5. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.
4 6. Контроль  за  виконанням  цього рішення  покласти  на  комісію з

питань  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-
комунального  господарства,  благоустрою  територій  громади,
містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища. 

Сільський   голова                                  С.В. Самотой



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від 21.12.2018                                                                                          № 29 
c.Миколаївка
Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту село Софіївка

Керуючись  статтями  15,  18  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,
пунктами 34,  35 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  згідно  з  Земельним  кодексом  України,  статті  271  Податкового
Кодексу України, враховуючи висновки постійних сільська  рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель,  розташованих  в  межах  населеного  пункту  села  Софіївка
Миколаївської сільської  ради Сумського району Сумської  області:

- Площа населеного пункту села Софіївка становить 47,2 га.,
- Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території

населеного пункту села Софіївка станом на 01.01.2019 року становить 
79,51 грн.кв.м.

2. Ввести в  дію  нормативну  грошову  оцінку  земель
населеногопункту села Софіївка з 01 січня 2020 року.

3.Нормативна  грошова  оцінка  земель  населеного  пункту  села
Софіївка  підлягає  щорічній  індексації  відповідно  до  вимог  діючого
законодавства.

4. Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше
у  зв'язку  з  введенням  в  дію  нормативно-грошової  оцінки  землі  в  частині
орендної плати шляхом складання додаткових угод.

5.Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.
6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  комісію  з

питань  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський   голова                                  С.В. Самотой



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
від 21.12.2018                                                                                          №  30 
c.Миколаївка
Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту село Перехрестівка

Керуючись  статтями  15,  18  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,
пунктами 34,  35 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  згідно  з  Земельним  кодексом  України,  статті  271  Податкового
Кодексу України, враховуючи висновки постійних сільська  рада вирішила:

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель,  розташованих  в  межах  населеного  пункту  села  Перехрестівка
Миколаївської сільської  ради Сумського району Сумської  області:

- Площа населеного пункту села Перехрестівка становить 11,1 га.,
- Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території

населеного  пункту  села  Перехрестівка  станом  на  01.01.2019  року
становить 62,23 грн.кв.м.

2. Ввести в  дію  нормативну  грошову  оцінку  земель  населеного
пункту села Перехрестівка з 01 січня 2020 року.

3.Нормативна  грошова  оцінка  земель  населеного  пункту  села
Перехрестівка  підлягає  щорічній  індексації  відповідно  до  вимог  діючого
законодавства.

4. Внести зміни до договорів оренди землі, які були укладені раніше
у  зв'язку  з  введенням  в  дію  нормативно-грошової  оцінки  землі  в  частині
орендної плати шляхом складання додаткових угод.

5.Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.
6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  комісію  з

питань  інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального
господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 



Сільський   голова                                  С.В. Самотой


