
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 22.04. 2019                                                                                          № 20
с. Миколаївка
Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  в постійне користування  для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови відділу освіти, молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради 

Розглянувши  заяву  начальника  відділу  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської сільської ради Макшеєвої Наталії Сергіївни  про затвердження
проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  в  постійне
користування для будівництва та обслуговування інших будівель громадської
забудови за рахунок земель житлової  та громадської  забудови комунальної
власності  (під  стадіоном),  розташованої  в  с.  Северинівка,  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, розроблена
ДП «Центр державного земельного кадастру», керуючись статтями 143, 144
Конституції  України, пунктом 34   статті  26 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  статтею  12,  ст.  122,  123Земельного  кодексу
України та враховуючи висновок постійної комісії, сільська  рада вирішила:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
площею  1,5  га  –  для  будівництва  та  обслуговування  інших  будівель
громадської  забудови  (кадастровий  номер  5924786900:14:001:0272),
комунальної власності (під стадіоном), яка розташована в с. Северинівка, на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

2. Передати відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 
Сумського району у постійне користування  земельну ділянку площею 1,5 га
– для будівництва та  обслуговування інших будівель  громадської  забудови
(кадастровий  номер  5924786900:14:001:0272),   яка  розташована  в
с.Северинівка, на території Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області. 

3. Право користування земельною ділянкою (кадастровий номер 



5924786900:14:001:0272) виникає з моменту державної реєстрації цього права
та  оформлюється  відповідно  до  закону  України  про  державну  реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

4. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 
зареєструвати право постійного користування земельною ділянкою. 

5. Земельному відділу сільської ради внести відповідні зміни в земельно- 
облікові документи.

Сільський  голова                                                          Самотой С.В.
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