
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 23.06.2022                                                                                          №  22
с. Миколаївка
Про  затвердження технічної документації з нормативної грошової  оцінки  
земельної  ділянки із земель водного фонду комунальної 
власності для рибогосподарських потреб, яка перебуває в оренді за межами
населеного пункту

Розглянувши  технічну  документацію   з  нормативної  грошової  оцінки
земельної  ділянки  загальною  площею  23,3916  га,  кадастровий  номер
5924785400:02:003:0130  із  земель  водного  фонду  комунальної  власності  для
рибогосподарських  потреб,  розташованої  за  межами  населених  пунктів  на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області,
керуючись п.34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.23  «Про  оцінку  земель»,  наказу  Міністерства  аграрної  політики  та
продовольства  України  від  22.08.2013  №  508  «Про  затвердження  Порядку
нормативної  грошової  оцінки  земель  несільськогосподарського  призначення
(крім земель населених пунктів)»,  сільська  рада вирішила:

1.Затвердити  технічну  документацію  з  нормативної  грошової  оцінки 
земельної  ділянки, яка перебуває в оренді та розташована за межами населених
пунктів  на  території  Миколаївської   сільської  ради  для  рибогосподарських
потреб,   площею  23,3916га  (кадастровий  номер  земельної  ділянки
5924785400:02:003:0130),  якою  визначено  нормативну  грошову  оцінку
земельної  ділянки  -  489460,81  грн.(чотириста  вісімдесят  дев’ять  тисяч
чотириста шістдесят грн, 81 коп).

3.  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
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РІШЕННЯ
від 23.06.2022                                                                                               № 23
с. Миколаївка
Про добровільну відмову 
в користуванні земельною 
ділянкою

Розглянувши  заяву  гр.  Дорчинець  Оксани  Анатоліївни, жительки  м.
Суми,  вул.  Засумська,  буд.  16/5,  кв.  160 про  добровільну  відмову  в
користуванні  земельною  ділянкою,  орієнтованою  площею  0,5233  га  –  для
ведення особистого селянського господарства,  розташованою  в с. Яструбине,
вул. Польова,39 на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської  області,  що  була  надана  в  тимчасове  користування  до  моменту
успадкування,  або визнання спадщини відумерлою згідно рішення 35 сесії  7
скликання Яструбинської  сільської  ради Сумського району Сумської  області
від  17.10.2019  року,  керуючись  ст.26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  землеустрій»,  ст.141
Земельного кодексу України,  сільська рада вирішила:

1.Припинити  гр.  Дорчинець  Оксані  Анатоліївні право  користування
земельною ділянкою, орієнтованою площею 0,5233 га – для ведення особистого
селянського господарства, розташованою  в с. Яструбине, вул. Польова, 39 на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, що
була надана в тимчасове користування до моменту успадкування, або визнання
спадщини  відумерлою  згідно  рішення  35  сесії  7  скликання  Яструбинської
сільської ради Сумського району Сумської області від 17.10.2019 року у зв’язку
з добровільною відмовою землекористувача.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань
розвитку  інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-
комунального господарства,  благоустрою території  громади,  містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ
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