
                                           

 

     
УКРАЇНА

ЧОРНОМОРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ОЧАКІВСЬКОГО РАЙОНУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Від  14  грудня  2017  року          №  6                    15   сесія 1 скликання
с. Чорноморка

Про внесення змін до рішення № 2 від 12.03.2015
року  55  сесії  6   скликання  «Про  затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  в  оренду  терміном  на  10  років
громадянці  України  для  будівництва  та
обслуговування  будівель  торгівлі  в  селі
Чорноморка  в  межах  території  Чорноморської
сільської  ради  Очаківського  району
Миколаївської області».

Відповідно  до  пункту  34  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статей  12,  93,  95,  116,  122,  123,  124  Земельного  кодексу
України, ст.ст. 2, 20, 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оренду
землі»,  розглянувши  заяву  громадянки  України  Дмитренко  В.О.  та  Витяг  із  технічної
документації  про нормативну  грошову  оцінку земельної  ділянки  станом на  16.11.2017
року, сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення № 2 від 12.03.2015 року 55 сесії 6  скликання «Про

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміном
на 10 років громадянці України для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в
селі  Чорноморка в межах території  Чорноморської  сільської  ради Очаківського району
Миколаївської області».  А  саме:  пункти  2 , 3  викласти в слідкуючій редакції:

«2.  Затвердити  нормативно грошову  оцінку  земельної   ділянки  у сумі 111837
грн 21 коп. (  сто одинадцять  тисяч  вісімсот тридцять сім грн. 21 коп )

3.  Встановити  річну орендну плату у розмірі __12%__ від нормативно грошової
оцінки землі  із розрахунку: 111 837,21 грн х  12% =  13 420,47 грн  на рік,  або 1 118,37
грн  щомісячно». 
         4.  Укласти  договір оренди  на земельну ділянку.
         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів,  соціального  розвитку
села.

Сільський голова                                                                                                А.А. Дмитренко



Від  12  березня  2015 року          №  2                    55   сесія 6 скликання
с. Чорноморка
Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки в оренду терміном
на 10 років громадянці України для будівництва
та  обслуговування  будівель  торгівлі  в  селі
Чорноморка  в  межах  території  Чорноморської
сільської  ради  Очаківського  району
Миколаївської області.

Відповідно  до  пункту  34  частини  1  статті  26  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статей  12,  93,  95,  116,  122,  123,  124  Земельного  кодексу
України, ст.ст. 2, 20, 25 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про оренду
землі»,  розглянувши  заяву  громадянки  України  Дмитренко  В.О.,  проект  землеустрою,
розроблений ФОП  Янчевською В,П,  враховуючи висновок постійної  комісії  з питань
агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів,  соціального  розвитку  села,  сільська
рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду

терміном на 10 років громадянці України Дмитренко Вірі Олександрівні   для будівництва
та обслуговування  будівель торгівлі  (для розташування та обслуговування  нежитлового
приміщення,  магазину  «777») із земель населеного пункту не наданих у власність або
користування по  вулиці Суворова,  126\6  в селі Чорноморка, Чорноморської сільської
ради, Очаківського району, Миколаївської області, розроблену ФОП  «Янчевською В.П..
Загальна площа земельної ділянки  0, 0216 га, із них: 

-  0, 0216 га  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (магазину «777»)
2.  Затвердити  нормативно грошову  оцінку  земельної   ділянки  у сумі 73 629 грн

45 коп. (  сімдесят три тисячі  шістсот  двадцять  дев’ять грн.. 45 коп )
3.  Встановити  річну орендну плату у розмірі __12%__ від нормативно грошової

оцінки землі  із розрахунку: 73 629, 45 грн х  12% =  8 835,53 грн  на рік,  або 736,29 грн
щомісячно. 
         4.  Укласти  договір оренди  на земельну ділянку.
         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з  питань  агропромислового  комплексу,  земельних  ресурсів,  соціального  розвитку
села.


