
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.06.2021  
с. Миколаївка                                                                 № проєкт
Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту с. Миколаївка

Керуючись ст. 15, 18 Закону України «Про оцінку земель», п.34, 35 ст.
26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись
Земельним кодексом України, ст.271 Податкового Кодексу України, сільська
рада вирішила: 

1.Затвердити  технічну  документацію  з  нормативної  грошової  оцінки
земель  населеного  пункту  Миколаївської  сільської  ради  с.  Миколаївка
Сумського району Сумської області.

Площа населеного пункту села Миколаївка становить 254,40 га.
Базова  нормативна  грошова  оцінка  одного  квадратного  метра  території

населеного  пункту  села  Миколаївка  станом  на  01.01.2021  року  становить
130,54 грн.кв.м.

2. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населеного пункту села
Миколаївка з 01 січня 2022 року.

3.Нормативна грошова оцінка земель населеного пункту села Миколаївка
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  нормативної  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,  транспорту, житлово-комунального
господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський   голова                                                         Сергій  САМОТОЙ



                                                      
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ДЕСЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.06.2021  
с. Миколаївка                                                                 № проєкт
Про затвердження технічної документації 
з нормативної грошової оцінки земель 
населеного пункту с. Кекине

Керуючись ст. 15, 18 Закону України «Про оцінку земель», п.34, 35 ст.
26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись
Земельним кодексом України, ст.271 Податкового Кодексу України, сільська
рада вирішила: 

1.Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту Миколаївської сільської ради с. Кекине Сумського
району Сумської області.

Площа населеного пункту села Кекине становить155,30 га.
Базова  нормативна  грошова  оцінка  одного  квадратного  метра  території

населеного пункту села Кекине станом на 01.01.2021 року становить 122,33
грн.кв.м.

2.  Ввести  в  дію  нормативну  грошову  оцінку  земель  населеного
пункту села Миколаївка з 01 січня 2022 року.

3.Нормативна  грошова  оцінка  земель  населеного  пункту  села
Кекине  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 нормативної  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                                                         Сергій  САМОТОЙ


