
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від  00.09.2021                                                                               №  проєкт                
с. Миколаївка
Про реєстрацію права комунальної 
власності територіальної громади 
земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері

земельних відносин», п. 1 ст. 122 Земельного кодексу України та, керуючись

статтями  26,  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,

сільська рада вирішила:

 1.Уповноважити   голову  Миколаївської  сільської  ради  С.  Самотоя

зареєструвати  право   комунальної  власності  територіальної  громади  на

земельну ділянку:  кадастровий номер  5924789800:06:002:0047, площа 1,0 га.

2. Отримати  сільському голові Миколаївської сільської ради С. Самотою

витяги із Державного реєстру 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 
ТРИНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від  00.09.2021                                                                               №  проєкт                
с. Миколаївка
Про  включення  земельної  ділянки  до Переліку  земельних  ділянок
сільськогосподарського призначення комунальної власності, право оренди
яких  виставляється  на  земельних  торгах  у  формі  аукціону  окремими
лотами у 2021-2022 роках на території   Миколаївської  сільської  ради(за
межами  населених  пунктів)  та  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  зі  зміною  цільового
призначення 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, 
охорони навколишнього  середовища,  АПР та  розвитку  сільських   територій
Обливанцової  І.,  з  метою  забезпечення  ефективного  використання  земель,
залучення  додаткових  коштів  у  місцевий  бюджет  для  реалізації  програм
соціально-економічного розвитку,  керуючись п. 34 ч.1 ст. 26 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування»,  ст.  ст.  12,  122,  134,  135,  136 Земельного
кодексу України, сільська рада вирішила:

1.Включити  до  Переліку  земельних ділянок  сільськогосподарського
призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється на
земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-2022 роках на
території  Миколаївської сільської ради(за межами населених пунктів)  та
надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної  ділянки  зі  зміною  цільового  призначення   земельні  ділянки
комунальної  власності  сільськогосподарського  призначення,  площею  1,0га  з
кадастровим  номером  5924789800:06:002:0047,  площею  1,0га  з  кадастровим
номером 5924789800:06:002:0046, 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,  транспорту,   житлово-
комунального господарства,  благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова                                                           Сергій
САМОТОЙ
   


