
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 15.10.2020                                                                                                      № 32 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Кондратенка Олександра Вікторовича, жителя м. 

Суми, проїзд Гайовий,19 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, площею 2,00 га -для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів 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,  сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати гр. Кондратенку Олександру Вікторовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності 

із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 

5924785400:04:001:0274, площею 2,00 га  -для ведення особистого селянського 

господарства за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради  Сумського району Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Кондратенку Олександру Вікторовичу 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. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                         Вікторія НЕПИЙВОДА 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 15.10.2020                                                                                                    № 33 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність 
 

Розглянувши заяву гр. Скрипченко Віри Василівни, жительки с. 

Северинівка,вул. Калинова,28 стосовно затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись п 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного 

кодексу України, статей 19, 50 Закону України «Про землеустрій», Закону 

України «Про Державний земельний кадастр»,  сільська  рада  вирішила: 
 

1.Затвердити гр. Скрипченко Вірі Василівні проект землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,2000 га (кадастровий номер 

5924786900:14:005:0106)- для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в с.Северинівка на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр. Скрипченко Вірі Василівні у власність земельну ділянку 

площею 0,2000 га з кадастровим номером 5924786900:14:005:0106- для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка знаходиться в с.Северинівка на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

3.Гр.  Скрипченко Вірі Василівні здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Скрипченко Вірі Василівні виконувати обов’язки власника земельної 

ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову 

документацію. 

6. 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.    

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 
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СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 15.10.2020                                                                                                       № 34 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки  

у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Ярмака Владислава Валентиновича, жителя с. 

Рогізне, вул. Прянішнікова,17 кв.3 стосовно затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, керуючись п 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного 

кодексу України, статей 19, 50 Закону України «Про землеустрій », Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», враховуючи висновки постійної 

комісії,  сільська  рада  вирішила: 

 

1.Затвердити гр. Ярмаку Владиславу Валентиновичу проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки площею 0,3375 га (кадастровий номер 

5924786900:12:001:0071)- для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходиться в с. Рогізне на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області.  

2. Надати гр. Ярмаку Владиславу Валентиновичу у власність земельну 

ділянку, площею 0,3375 га з кадастровим номером 5924786900:12:001:0071- для 

ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, яка знаходиться в с. Рогізне на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

3.Гр.  Ярмаку Владиславу Валентиновичу здійснити державну реєстрацію 

права власності земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Ярмаку Владиславу Валентиновичу виконувати обов’язки власника 

земельної ділянки відповідно до вимог статті 91 Земельного кодексу України. 

5. Землевпоряднику внести необхідні зміни в земельно-кадастрову 

документацію. 

6. 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.  

 

 

 

 Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 
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СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 35 

с. Миколаївка  

Про затвердження технічної  

документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості)  

 

Розглянувши заяву гр. Сенченко Тетяни Павлівни, яка зареєстрована за адресою: м. 

Сумська область, м. Кролевець, вул. Кооперативна, 17 про затвердження технічної 

документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) гр. Сенченко Тетяні Павлівні-1/3 частина, гр. Нагорному Миколі 

Андрійовичу- 1/3 частина - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, розроблена  

ФОП Жук Н. М., керуючись ст.12, ст.81, ст.131, ст.186 Земельного Кодексу 

України та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 3,5 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв),  сільська  рада вирішила: 
 

 1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж  земельних ділянок в натурі ( на місцевості) гр. Сенченко Тетяні 

Павлівні-1/3 частина, гр. Нагорному Миколі Андрійовичу- 1/3 частина,  площею 3,8464га 

(кадастровий номер 5924783200:03:005:0059), площею 0,1346 (кадастровий 

номер 5924783200:03:003:0631), площею 0,0184 га (кадастровий номер 

5924783200:03:002:0403) – для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва,  які розташовані на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

2. Виділити в натурі (на місцевості) земельні ділянки площею 3,8464га 

(кадастровий номер 5924783200:03:005:0059), площею 0,1346 (кадастровий 

номер 5924783200:03:003:0631), площею 0,0184 га (кадастровий номер 

5924783200:03:002:0403) спадкоємцям земельної частки (паю) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району відповідно до технічної документації із 

землеустрою.  



3. Довести до відома гр. Сенченко Тетяні Павлівні-1/3 частина, гр. Нагорному 

Миколі Андрійовичу- 1/3 частина, про необхідність реєстрації права власності на 

земельні ділянки. 

 

 

 

Секретар  сільської ради                            Вікторія НЕПИЙВОДА 

 


