
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 38 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок  в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва комунальної власності   
 

     Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26,  статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Земельного кодексу України, Розділу 

Х «Перехідних положень»,  Закону України «Про  землеустрій», Закону України  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання  колективної  власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель  сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018 

року № 2498-VIII,  Закону  України  «Про державну реєстрацію речових  прав  на 

нерухоме майно та їх обтяжень», керуючись рішеннями  Сумського районного 

суду Сумської області по цивільних справах № 587/1134/20; № 587/1136/20,  

сільська  рада вирішила: 

 

         1.Замовити  технічну документацію щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних  технічної  документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянок  в натурі (на місцевості)   для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва комунальної власності: площею 

2,5675 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0079; площею 0,2098 га, 

кадастровий номер 5924784200:03:015:0262; 0,2098 га, кадастровий номер 

5924784200:03:015:0263, які розташовані за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  



2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 15.10.2020                                                                                                    № 37 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки 

 

  Розглянувши заяву гр. Кривушенко Любові Миколаївни, жительки с. 

Кекине, вул. Центральна, 59 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, площею 0,46га -для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в межах населеного 

пункту с. Кекине 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, 121 

Земельного кодексу України,  сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати гр. Кривушенко Любові Миколаївні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 0,46 га -для ведення 

особистого селянського господарства, яка розташована в межах населеного 

пункту с. Кекине на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Кривушенко Любові Миколаївні 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 


