
 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 15.10.2020                                                                                                        № 28 

с. Миколаївка  

Про затвердження проекту  

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки у власність  

для ведення ОСГ  

 

Розглянувши заяву гр. Куценко Яніни Іванівни, жительки с. Капітанівка, вул.  

Молодіжна, 8Б 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. Куценко Яніні Іванівні проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,1800га (кадастровий номер 5924783200:02:001:1171) - 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходиться в межах 

населеного пункту с. Капітанівка на території Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  

2. Надати гр.  Куценко Яніні Іванівні  у власність земельну ділянку площею 

0,1800 га  за  кадастровим номером 5924783200:02:001:1171 -для ведення 

особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 

призначення  комунальної власності яка знаходиться в межах населеного пункту 

с. Капітанівка на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області.   



3. Гр.  Куценко Яніні Іванівні   здійснити державну реєстрацію права 

власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Гр. Куценко Яніні Іванівні 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

П’ЯТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

від 15.10.2020                                                                                                        № 29 

с. Миколаївка  

Про прийняття в комунальну  

власність земельної ділянки  

для ведення товарного 

сільськогосподарського  

виробництва  

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», та 

рішеннямb Сумського районного суду Сумської області справа № 587/1136/20 

від 27.07.2020 року та справа № 587/1134/20 від 21.08.2020 року, сільська рада 

вирішила:   
 

1. Прийняти у власність громади Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області земельні ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва загальною площею 5,5536га, що 

складається з ріллі площею 2,5665га, кадастровий номер 

5924784200:03:004:0080; 2,5675 га, кадастровий номер 5924784200:03:004:0079 

та сіножаті площею 0,2098га, кадастровий номер 5924784200:03:015:0263; 

0,2098га, кадастровий номер 5924784200:015:0262, які розташовані  на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

2.  Доручити сільському голові здійснити реєстрацію права власності на 

земельні ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.  

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

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                                                                                                        № 30 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на 

розробку технічної документації  

щодо встановлення (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі  

(на місцевості) 

 

        Розглянувши заяву виконавчого директора ТОВ АФ «Северинівська»  

Б.М. Барила про надання дозволу на розробку технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

комунальної власності, яка розташована в межах населеного пункту с. Рогізне, 

вул. Прянішнікова, 11 (колишня вул. Леніна, 11) на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись ст.ст.12, 116, 118, 

121, п1 ст.122 Земельного кодексу України та ст.25, 55 Закону України „Про 

землеустрій”, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” 

сільська рада вирішила: 

 

          1. Надати дозвіл на розробку технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) комунальної 

власності, орієнтовної площі 0,25-  для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована в межах населеного 

пункту с. Рогізне, вул. Прянішнікова, 11 (колишня вул. Леніна, 11) на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.  

2. Розроблену технічну документацію подати на  сесію сільської  ради на 

затвердження. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою територій громади, містобудування, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища.  

 

 

Секретар  сільської ради                                      Вікторія НЕПИЙВОДА 


