
                                                                                                     

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  18.11.2021                                                                               № 66
с. Миколаївка
Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

 Розглянувши заяву гр. Кузнецова  Віктора Дмитровича, жителя   с.Спаське, вул.
Центральна , б.76   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.ст. 12, 22,
33, 116, 118, 121, 122,  186 Земельного кодексу України,  ст.ст. 19, 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити гр. Кузнецову Віктору Дмитровичу проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,3713  га  (кадастровий номер
5924785400:01:003:0107) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати   гр.  Кузнецову  Віктору  Дмитровичу   у  власність  земельну
ділянку площею 0,3713 га   за  кадастровим номером  5924785400:01:003:0107-
для  ведення  особистого  селянського  господарства  із  земель
сільськогосподарського призначення  комунальної власності яка знаходиться за
межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області. 

3. Гр.   Кузнецову  Віктору  Дмитровичу здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Кузнецову  Віктору  Дмитровичу 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,  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 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  18.11.2021                                                                               № 67
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

 Розглянувши заяву гр. Пархоменко  Сергія Володимировича, жителя   с. Спаське,
вул. Центральна , б.71  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.ст. 12,
22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  ст.ст. 19, 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити гр. Пархоменку Сергію Володимировичу проект землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  площею  0,85  га  (кадастровий номер
5924785400:01:003:0108) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2. Надати  гр. Пархоменку Сергію Володимировичу   у власність земельну
ділянку площею 0,85 га  за  кадастровим номером 5924785400:01:003:0108- для
ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.  Пархоменку Сергію Володимировичу здійснити державну реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Пархоменку  Сергію  Володимировичу 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,  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 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  18.11.2021                                                                               № 68
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

 Розглянувши заяву гр. Пархоменко  Геннадія Володимировича, жителя   с. Спаське,
вул. Центральна,  б.62  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.ст. 12,
22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  ст.ст. 19, 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити  гр.  Пархоменку  Геннадію  Володимировичу проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,51 га  (кадастровий
номер  5924785400:01:003:0109) - для  ведення  особистого  селянського
господарства,  яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області. 

2.  Надати   гр.  Пархоменку  Геннадію  Володимировичу   у  власність
земельну  ділянку  площею  0,51 га   за   кадастровим номером
5924785400:01:003:0109-  для  ведення  особистого  селянського  господарства  із
земель  сільськогосподарського  призначення   комунальної  власності яка
знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

3. Гр.   Пархоменку  Геннадію  Володимировичу здійснити  державну
реєстрацію права власності  земельної   ділянки відповідно до вимог чинного
законодавства.

4.  Гр.  Пархоменку  Геннадію  Володимировичу 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,  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 
П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від  18.11.2021                                                                               № 69
с. Миколаївка
Про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність 
для ведення ОСГ 

Розглянувши заяву гр. Іванченко Михайла Борисовича, жителя   с. Миколаївка,  вул.
Першотравнева,  б.32  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.ст. 12,
22, 33, 116, 118, 121, 122, 186 Земельного кодексу України,  ст.ст. 19, 50 Закону України
«Про землеустрій»,  Законом України «Про Державний земельний кадастр»,   сільська
рада вирішила:

1. Затвердити гр. Іванченку Михайлу Борисовичу проект землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки  площею  0,40  га  (кадастровий номер
5924785400:02:003:0204) - для  ведення  особистого  селянського  господарства,
яка  знаходиться  за  межами  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

2.  Надати   гр.  Іванченку  Михайлу  Борисовичу   у  власність  земельну
ділянку площею 0,40 га  за  кадастровим номером 5924785400:02:003:0204- для
ведення особистого селянського господарства  із земель сільськогосподарського
призначення   комунальної  власності яка  знаходиться  за  межами  населених
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

3. Гр.   Іванченку  Михайлу  Борисовичу здійснити  державну  реєстрацію
права власності земельної  ділянки відповідно до вимог чинного законодавства.

4.  Гр.  Іванченку  Михайлу  Борисовичу 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,  транспорту,   житлово-
комунального господарства,  благоустрою територій громади, містобудування,
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

Сільський голова         Сергій САМОТОЙ

                 


