
 

 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.00.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Прийменка Романа Івановича, жителя  с. Рогізне, 

вул. Прянішнікова 9, кв.4 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,5 га -

для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту 

с. Рогізне  на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області та  керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст. 12,  116, 

118, 121, 122 Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної 

комісії ради,   сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати гр. Прийменку Роману Івановичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення орієнтовною площею 0,5 га-                                    

для ведення особистого селянського господарства в межах населеного пункту 

с. Рогізне на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області. 

 

2.Рекомендувати гр. Прийменку Р.І.  замовити проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  в проектній організації, що має необхідне 

обладнання і в своєму складі має не менше двох ліцензованих інженерів-

землевпорядників, отримати витяги із Державного земельного кадастру на 

земельні ділянки.   



3.Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                 Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 00.00.2020                                                            № проект 

с. Миколаївка  

Про поновлення терміну дії  

договору шляхом укладання  

додаткової угоди (площа  

11,5458 га) 

 

Розглянувши звернення директора СВК «Миколаївський» Непийводи 

Юрія Івановича від 29.01.2020 про поновлення договору оренди земельної 

ділянки, цільове призначення- товарне сільськогосподарське виробництво  від 

05.05.2010, зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділі 

Сумської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» при 

Держкомземі України за № 0410613000555 від 10.06.2010 на новий термін 

шляхом укладання додаткової угоди,  керуючись статті 33 Закону України 

«Про оренду землі», пункту 34 частини першої статтi 26 Закону України «Про 

мiсцеве самоврядування в Українi», на підставі рішення сесії Миколаївської 

сільської ради  від 14.03.2019 року за №11, сільська рада вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди земельної ділянки від 05.05.2010, 

зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділі Сумської 

регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру» при 

Держкомземі України за № 0410613000555 від 10.06.2010  шляхом укладення 

додаткової угоди на земельну  ділянку комунальної власності  площею 

11,5458га, (кадастровий номер 5924785400:02:002:0108), яка розташована за 

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва  терміном на 7 (сім) років. 

2. Погодити СВК «Миколаївський» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності  площею  11,5458га, (кадастровий 

номер  5924785400:02:002:0108) у розмірі 12% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки. 



3. СВК «Миколаївський» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельної 

ділянки площею 11,5458га. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища.    

                                               

 

                      

Сільський голова                                         Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 
 


