
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту землеустрою
 щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності з подальшим 
продажем права оренди на земельних  
торгах (аукціоні) (загальна площа 4,3812га)

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  розташованих  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області,  керуючись   статтями   12,  93,  134
Земельного   кодексу   України,  статтями  25,  50   Закону   України  «Про
землеустрій», пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону  України  «Про місцеве   
самоврядування   в Україні»,  враховуючи рішення Сумського районного суду
від  22.03.2013,  справа  №  587/279/13-ц,  сільська   рада  вирішила: 
        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (код  КВЦПЗ  01.01),
розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського   району  Сумської  області,  загальною  площею
4,3812га  (рілля-3,8802,  кадастровий  номер  5924789800:09:004:0044;  сіножті-
0,5010,  кадастровий  номер5924789800:06:004:0132).
        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,  транспорту,  житлово-комунального



господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ  



                                                 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту землеустрою
 щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності з подальшим 
продажем права оренди на земельних  
торгах (аукціоні) (загальна площа 4,5283га)

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  розташованих  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області,  керуючись   статтями   12,  93,  134
Земельного   кодексу   України,  статтями  25,  50   Закону   України  «Про
землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону   України   «Про місцеве   
самоврядування   в Україні»,  враховуючи рішення Сумського районного суду
від  06.02.2013,  справа  №  587/230/13-ц,  провадження  №2-о/587/12/13,
сільська радавирішила: 
        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (код  КВЦПЗ  01.01),
розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського   району  Сумської  області,  загальною  площею
4,5283га  (рілля-3,8801,  кадастровий  номер  5924789800:06:006:0002;  сіножті-
0,6482,  кадастровий  номер5924789800:03:004:0002).
          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,  транспорту,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ  



                                                  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 00.04.2021                                                                  № проект
с. Миколаївка 
Про затвердження проекту землеустрою
 щодо відведення земельної ділянки 
комунальної власності з подальшим 
продажем права оренди на земельних  
торгах (аукціоні) (загальна площа 4,90 га)

Розглянувши  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва,  розташованих  за
межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області,  керуючись   статтями   12,  93,  134
Земельного   кодексу   України,  статтями  25,  50   Закону   України  «Про
землеустрій», пунктом 34 частини1 статті 26 Закону   України   «Про місцеве   
самоврядування   в Україні»,  враховуючи рішення Сумського районного суду
від  24.07.2015,  справа  №  587/1701/15-ц,  сільська   рада  вирішила: 
        1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки за
рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  з
подальшим продажем права оренди на земельних торгах у формі аукціону для
ведення  товарного  сільськогосподарського  виробництва  (код  КВЦПЗ  01.01),
розташованої  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського  району Сумської області, загальною площею 4,90га
(рілля-3,8816,  кадастровий  номер  5924789800:06:001:0184;  сіножті-0,6483,
кадастровий  номер  5924789800:06:001:0659).
          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,  транспорту,  житлово-комунального



господарства,  благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання
земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ  
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