МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 06.05.2021
с. Миколаївка

№ 23

Про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна, яке розташоване
на території Миколаївської сільської
ради Сумського району
У зв`язку з виявленням об'єктів нерухомого майна власник якого
невідомий, розташованого за адресою: вул. Прянішнікова с.Рогізне Сумського
району, Сумської області, керуючись ст.335 Цивільного кодексу України,
Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень», пунктами 82-87 «Порядку державної реєстрації речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою КМУ від
25.12.2015 року № 1127 та ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи акт обстеження об'єктів нерухомого
майна, що мають ознаки безхазяйного від 11 травня 2020 року, сільська рада
вирішила:
1. Взяти на облік Миколаївської сільської ради обєкти нерухомого майна ,
які розташовані за адресою: вул. Прянішнікова с. Рогізне Сумського
району, Сумської області (додаток).
2. Відділу культури оприлюднити на офіційному сайті Миколаївської
сільської ради та в газеті «Вісті Сумських громад» повідомлення про
взяття на облік об'єктів нерухомого майна, яке розташоване за адресою:
вул. Прянішнікова с. Рогізне Сумського району, Сумської області, як
безхазяйного майна.
3. Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності,
транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування
доручити звернутись до органу, що здійснює державну реєстрацію прав
на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну
комісію з
питань розвитку інфраструктури, комунальної власності, транспорту,
житлово-комунального
господарства,
благоустрою
території,
містобудування, регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього середовища.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ
Додаток
до рішення сьомої сесії восьмого
скликання від 06.05.2021 року
№ 23

Перелік об'єктів нерухомого майна, що мають ознаки безхазяйного:
1.Приміщення колишнього клубу;
2.Колишне приміщення їдальні;
3.Складське приміщення (довжина 40 метрів);
4.Складське приміщення (довжина 40 метрів);
5.Складське приміщення (довжина 20 метрів);
6.Колишній житловий будинок (стан аварійний);
7.Будинок з параметрами 8х4м.
Секретар сільської ради

Вікторія НЕПИЙВОДА

