
 
 

НЕМІШАЇВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

 

БОРОДЯНСЬКОГО  РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

ВОСЬМА   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до рішення 39 сесії УІІ скликання Микулицької сільської ради     

№148-39-УІІ  від 21.10.2020 року  

«Про надання дозволу на викуп земельної ділянки» 

 

кадастровий номер    земельної ділянки           3221085501:02:028:0007 

 

          Розглянувши заяву ФОП Васіної Галини Миколаївни  про надання дозволу на викуп у 

власність земельної ділянки площею 0,0531 га  по вул. Кооперативна, 3Б в  смт Немішаєве, 

на якій розташований належний їй  на праві власності магазин та надання  згоди на 

укладання договору авансового внеску,   керуючись  статтями 127, 128 та 201 Земельного 

кодексу України,  п. 34 ч.1  статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних відносин, 

агропромислового комплексу, архітектури та капітального будівництва, екології, охорони 

навколишнього середовища, лісового та водного господарства селищна рада  ВИРІШИЛА : 

  

Доповнити рішення № 148-39-УІІ Микулицької сільської ради від 21.10.2020 року  

наступними пунктами: 

5. Доручити селищному голові Перевознику П.П. :  

- відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, 

затвердженого наказом Фонду Державного майна України № 2075 від 31.12.2015 

року ( у редакції  наказу № 47 від 16.01.2018),  Закону України «Про оцінку 

земель» визначити суб’єкта оціночної діяльності щодо проведення оцінки земель 

та замовити звіт про експерту грошову оцінку вищезгаданої земельної ділянки, 

подати звіт на затвердження чергової сесії селищної ради ; 

- підписати договір про авансовий внесок з ФОП Васіною Галиною Миколаївною  

для оплати виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки в розмірі 

3%( три відсотки)  від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки;  

6.  Зобов’язати ФОП Васіну Г.М. :  

- укласти договір з селищною радою про авансовий внесок та внести кошти на 

рахунок селищної ради для оплати виготовлення звіту про експертну грошову 

оцінку даної земельної ділянки в розмірі  3 %  (три відсотки)  від  нормативно-

грошової оцінки земельної ділянки; 

 
Селищний голова       П. Перевозник 

 

 

смт Немішаєве 

№ -08-УІІІ- 

25.03.2021  року 


