
                                                                                                     

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  48
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою  Рожновского,  яка  розташована  в  межах  населеного  пункту  с.
Миколаївка,  вул.  Перемоги,  орієнтовною  площею  0,03  га  із  формуванням
земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  49
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою Рожновского та свердловиною, яка розташована в межах населеного
пункту  с.  Миколаївка,  вул.  Пролетарська,  орієнтовною  площею  0,05  га  із
формуванням земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  50
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою Рожновского, яка розташована за межами населеного пункту с. Рогізне,
орієнтовною площею 0,02 га із формуванням земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  51
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою  Рожновского,  яка  розташована  за  межами  населеного  пункту  с.
Постольне, орієнтовною площею 0,01 га із формуванням земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  52
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою Рожновского, яка розташована в межах населеного пункту с. Кекине,
вул. Зарічна, орієнтовною площею 0,05 га із формуванням земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  53
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою Рожновского, яка розташована в межах населеного пункту с. Кекине,
вул. Садова, орієнтовною площею 0,03 га із формуванням земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  54
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою Рожновского, яка розташована за межами населеного пункту с. Кровне,
орієнтовною площею 0,03 га із формуванням земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  55
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою Рожновского, яка розташована в межах населеного пункту с. Кровне,
вул. Польова, орієнтовною площею 0,03 га із формуванням земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  56
с. Миколаївка 
Про  надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
баштою  Рожновского,  яка  розташована  за  межами  населеного  пункту  с.
Капітанівка, орієнтовною площею 0,04 га із формуванням земельної ділянки.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від  16.12.2021                                                                               №  57
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розроблення технічної 
документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної 
ділянки комунальної власності

         З  метою  впорядкування  угідь,  забезпечення  ведення  Державного
земельного  кадастру  та  здійснення  контролю  за  використанням  і  охороною
земель Миколаївської сільської ради Сумського району, відповідно до ст. ст.
12, 93, 122, 184 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 35 Закону України «Про
землеустрій»,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження
порядку інвентаризації земель» від 23 травня 2012 року №513, керуючись ст.26
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  сільська  рада
вирішила: 

          1. Надати дозвіл  на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності під
об’єктом КТП, яка розташована в межах населеного пункту  с. Степаненкове.
вул.  Головашівська,  орієнтовною площею 0,02  га  із  формуванням  земельної
ділянки  з  цільовим  призначенням  14.02.-  для  розміщення,  будівництва,
експлуатації  та  обслуговування  будівель  та  споруд  об’єктів  передачі
електричної енергії.

          2. Замовити виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації  земельної  ділянки  комунальної  власності у  суб'єкта
господарювання,  юридичної  особи,  що  має  ліцензію  на  проведення  робіт  із
землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

           3. Подати виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки комунальної власності на затвердження сесії



Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  у  відповідності  до  вимог
чинного законодавства. 

4. 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 
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  16.12.2021                                                                               №  58
с. Миколаївка 
Про надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної 
ділянки

 Розглянувши заяву гр. Каменської Юлії Олександрівни, жительки с. 
Миколаївка, вул. Шевченка, 55 про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,54 га (кадастровий 
номер 5924785400:02:003:0214)-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», Законом України 
«Про землеустрій», ст.ст. 12, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 
сільська  рада вирішила: 

1.Надати гр. Каменській Юлії Олександрівні дозвіл на розробку проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності  із
земель  сільськогосподарського  призначення,  площею  1,54  га  (кадастровий
номер  5924785400:02:003:0214)-для  ведення  особистого  селянського
господарства  за  межами  населених  пунктів  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області.

2.Рекомендувати  гр.  Каменській  Юлії  Олександрівні 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.

Сільський голова  Сергій САМОТОЙ


