
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект)

від 00.06. 2019                                                                                          №  
с. Миколаївка 
Про затвердження технічної документації 
із   землеустрою   щодо поділу  земельної 
ділянки, площею 9,5529 га

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
призначення,  загальною  площею  9,5529  га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0318 розташованої за межами населених пунктів, на  п’ять
земельних  ділянок  в  тому  числі:  площею  1,9106га   кадастровий  номер
5924783200:03:002:0436;  площею  1,9106га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0432;  площею  1,9106га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0433;  площею  1,9106га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0434;  площею  1,9106га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0435 на території    Миколаївської сільської ради Сумського
району  Сумської  області,  розроблену  ДП  «Центр  державного  земельного
кадастру»,  керуючись ст.12,186 Земельного кодексу  України,  ст.33  Закону
України „Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, сільська рада в и р і ш и л
а:
           1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  загальною  площею
9,5529 га кадастровий номер 5924783200:03:002:0318 розташованої за межами
населених пунктів, на  п’ять земельних ділянок, в тому числі: площею 1,9106 га
кадастровий  номер  5924783200:03:002:0436;  площею  1,9106  га  кадастровий
номер  5924783200:03:002:0432;  площею  1,9106га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0433;  площею  1,9106  га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0434;  площею  1,9106га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0435 на території Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області. 



         2. Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних
ділянок сільськогосподарського призначення  площею 1,9106 га  кадастровий
номер  5924783200:03:002:0436;  площею  1,9106  га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0432;  площею  1,9106га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0433;  площею  1,9106  га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0434;  площею  1,9106га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0435,  які  знаходиться  за  межами  населених  пунктів   на
території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської   області.
Код  виду  цільового  призначення  землі   згідно  (КВЦПЗ):16.00  Землі  запасу
(земельні  ділянки  кожної  категорії  земель,  які  не  надані  у  власність  або
користування громадянам чи юридичним особам) 

       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.

 Сільський голова                                       С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект)

від 00.06. 2019                                                                                          №  
с. Миколаївка 
Про затвердження технічної документації 
із   землеустрою   щодо поділу  земельної 
ділянки, площею 3,7383 га

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
призначення,  загальною  площею  3,7383га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0414  розташованої  за  межами  населених  пунктів,  на  дві
земельні  ділянки  в  тому  числі:  площею  1,8692га   кадастровий  номер
5924783200:03:002:0438;  площею  1,8691га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0437;  на  території     Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області,  розроблену  ДП  «Центр  державного
земельного кадастру», керуючись ст.12,186 Земельного кодексу  України,  ст.33
Закону  України „Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, сільська рада в и р
і ш и л а:
           1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  загальною  площею
3,7383 га кадастровий номер 5924783200:03:002:0414 розташованої за межами
населених пунктів,  на   дві  земельні  ділянки в  тому числі:  площею 1,8692га
кадастровий  номер  5924783200:03:002:0438;  площею  1,8691га  кадастровий
номер  5924783200:03:002:0437  на  території     Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

         2.Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення  площею  1,8692га   кадастровий
номер  5924783200:03:002:0438;  площею  1,8691га  кадастровий  номер
5924783200:03:002:0437,  які  знаходиться  за  межами  населних  пунктів   на
території    Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської   області
код  виду  цільового  призначення  землі   згідно  (КВЦПЗ):16.00  Землі  запасу



(земельні  ділянки  кожної  категорії  земель,  які  не  надані  у  власність  або
користування громадянам чи юридичним особам) 

       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.

 Сільський голова                                       С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект)

від 00.06. 2019                                                                                          №  
с. Миколаївка 
Про затвердження технічної документації 
із   землеустрою   щодо поділу  земельної 
ділянки, площею 3,4918 га
 
            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
призначення,  загальною  площею  3,4918  га  кадастровий  номер
5924786900:08:002:0337  розташованої  за  межами  населених  пунктів,  на   дві
земельні  ділянки  в  тому  числі:  площею  1,7459га   кадастровий  номер
5924786900:08:002:0345;  площею  1,7459га  кадастровий  номер
5924786900:08:002:0344; на території Миколаївської сільської ради Сумського
району  Сумської  області,  розроблену  ДП  «Центр  державного  земельного
кадастру»,  керуючись ст.12,186 Земельного кодексу  України,  ст.33  Закону
України „Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, сільська рада в и р і ш и л
а:
           1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  загальною  площею
3,4918 га кадастровий номер 5924786900:08:002:0337 розташованої за межами
населених пунктів,  на  дві  земельні ділянки, в тому числі:  площею 1,7459га
кадастровий  номер  5924786900:08:002:0345;  площею  1,7459га  кадастровий
номер  5924786900:08:002:0344;  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області. 

         2.Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних
ділянок сільськогосподарського призначення   площею 1,7459га  кадастровий
номер  5924786900:08:002:0345;  площею  1,7459га  кадастровий  номер
5924786900:08:002:0344,  які  знаходиться  за  межами  населених  пунктів   на



території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської   області.
Код  виду  цільового  призначення  землі   згідно  (КВЦПЗ):16.00  Землі  запасу
(земельні  ділянки  кожної  категорії  земель,  які  не  надані  у  власність  або
користування громадянам чи юридичним особам) 

       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.

 Сільський голова                                       С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ (проект)

від 00.06. 2019                                                                                          №  
с. Миколаївка 
Про затвердження технічної документації 
із   землеустрою   щодо поділу  земельної 
ділянки, площею 3,4918 га

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
призначення,  загальною  площею  14,1077  га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0192 розташованої  за  межами населених пунктів,  на вісім
земельних  ділянок  в  тому  числі:  площею  2,00га   кадастровий  номер
5924786900:13:002:0204;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0202;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0200;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0199;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0205;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0203;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0198;  площею  0,1077га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0201; на території Миколаївської сільської ради Сумського
району  Сумської  області,  розроблену  ДП  «Центр  державного  земельного
кадастру»,  керуючись ст.12,186 Земельного кодексу  України,  ст.33  Закону
України „Про  місцеве  самоврядування в Україні ”, сільська рада в и р і ш и л
а:
           1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення  загальною  площею
14,1077 га кадастровий номер 5924786900:13:002:0192 розташованої за межами
населених пунктів,  на вісім  земельних ділянок в  тому числі:  площею 2,00га
кадастровий номер 5924786900:13:002:0204; площею 2,00га кадастровий номер
5924786900:13:002:0202;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0200;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0199;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0205;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0203;  площею  2,00га  кадастровий  номер



5924786900:13:002:0198;  площею  0,1077га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0201; на території Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області. 

         2. Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних
ділянок  сільськогосподарського  призначення    площею  2,00га   кадастровий
номер  5924786900:13:002:0204;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0202;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0200;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0199;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0205;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0203;  площею  2,00га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0198;  площею  0,1077га  кадастровий  номер
5924786900:13:002:0201;   які  знаходиться  за  межами  населених  пунктів   на
території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської   області.
Код  виду  цільового  призначення  землі   згідно  (КВЦПЗ):16.00  Землі  запасу
(земельні  ділянки  кожної  категорії  земель,  які  не  надані  у  власність  або
користування громадянам чи юридичним особам) 

       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.

 Сільський голова                                       С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 

від 24.06.2019                                                                                          №  25
с. Миколаївка 
Про затвердження технічної документації 
із   землеустрою   щодо поділу  земельної 
ділянки, площею 21,0156 га

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності,
загальною  площею  21,0156  га  -  кадастровий  номер  5924786900:11:002:0188,
розташованої за межами населених пунктів, на одинадцять земельних ділянок в
тому числі: 
площею 1,9106 га  - кадастровий номер 5924786900:11:002:0196; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0199; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0200; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0203; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0202; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0198; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0205; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0195; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0201; 
площею 1,9105 га - кадастровий номер 5924786900:11:002:0197; 
площею 1,9105 га  -  кадастровий  номер  5924786900:11:002:0204  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, розроблену
ДП  «Центр  державного  земельного  кадастру»,  керуючись  статтями  12, 186
Земельного кодексу   України,   статтею  33  Закону   України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:
 
           1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення, загальною  площею
21,0156  га  -  кадастровий  номер  5924786900:11:002:0188, розташованої  за
межами  населених  пунктів,  на  одинадцять  земельних  ділянок  в  тому  числі:
площею  1,9106 га   -  кадастровий  номер  5924786900:11:002:0196;  площею



1,9105 га  -  кадастровий  номер  5924786900:11:002:0199;  площею 1,9105 га  -
кадастровий номер 5924786900:11:002:0200;  площею 1,9105 га  кадастровий  -
номер  5924786900:11:002:0203;  площею  1,9105 га  -  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0202;  площею  1,9105 га - кадастровий  номер
5924786900:11:002:0198;  площею  1,9105 га - кадастровий  номер
5924786900:11:002:0205;  площею  1,9105 га - кадастровий  номер
5924786900:11:002:0195;  площею  1,9105 га - кадастровий  номер
5924786900:11:002:0201;  площею  1,9105 га - кадастровий  номер
5924786900:11:002:0197;  площею  1,9105 га - кадастровий  номер
5924786900:11:002:0204 на території Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області. 

         2. Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,   площею 1,9106 га  - кадастровий
номер  5924786900:11:002:0196;  площею  1,9105 га  -  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0199;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0200;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0203;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0202;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0198;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0205;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0195;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0201;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0197;  площею  1,9105га  кадастровий  номер
5924786900:11:002:0204;   які  знаходиться  за  межами  населених  пунктів   на
території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської   області.
Код  виду  цільового  призначення  землі   згідно  (КВЦПЗ):16.00  Землі  запасу
(земельні  ділянки  кожної  категорії  земель,  які  не  надані  у  власність  або
користування громадянам чи юридичним особам) 

       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.

 Сільський голова                                       С.САМОТОЙ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
від 24.06.2019                                                                                          №  26
с. Миколаївка 
Про затвердження технічної 
документації із землеустрою 
щодо поділу земельної 
ділянки, площею 27,2333 га

            Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо  поділу
земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності
призначення,  загальною  площею  27,2333  га  -  кадастровий  номер
5924785400:04:001:0249, розташованої за межами населених пунктів, на  п’ять
земельних ділянок в тому числі: 
площею 2,00 га  - кадастровий номер 5924785400:04:001:0274; 
площею 2,00 га - кадастровий номер 5924785400:04:001:0273; 
площею 2,00 га - кадастровий номер 5924785400:04:001:0272; 
площею 2,00 га - кадастровий номер 5924785400:04:001:0275; 
площею 19,2333 га  -  кадастровий номер 5924785400:04:001:0276 на території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області, розроблену
ДП  «Центр  державного  земельного  кадастру»,  керуючись  статтями  12, 186
Земельного кодексу   України,   статтею  33  Закону   України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:

           1.  Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу
земельної  ділянки  сільськогосподарського  призначення, загальною  площею
27,2333  га  -  кадастровий  номер  5924785400:04:001:0249, розташованої  за
межами  населених  пунктів,  на   п’ять  земельних  ділянок  в  тому  числі:
площею  2,00 га   -  кадастровий  номер  5924785400:04:001:0274;
площею  2,00 га  -  кадастровий  номер  5924785400:04:001:0273;
площею  2,00 га  -  кадастровий  номер  5924785400:04:001:0272;
площею  2,00 га  -  кадастровий  номер  5924785400:04:001:0275;
площею 19,2333 га  -  кадастровий номер 5924785400:04:001:0276  на території
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

         2. Сільському голові С.Самотою провести державну реєстрацію земельних
ділянок сільськогосподарського призначення,  площею 2,00 га  -  кадастровий



номер  5924785400:04:001:0274;  площею  2,00 га  -  кадастровий  номер
5924785400:04:001:0273;  площею  2,00 га  -  кадастровий  номер
5924785400:04:001:0272;  площею  2,00 га  -  кадастровий  номер
5924785400:04:001:0275;  площею  19,2333 га - кадастровий  номер
5924785400:04:001:0276,  які  знаходиться  за  межами  населених  пунктів   на
території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської   області.
Код виду цільового призначення землі  згідно (КВЦПЗ):  16.00  - Землі запасу
(земельні  ділянки  кожної  категорії  земель,  які  не  надані  у  власність  або
користування громадянам чи юридичним особам) 

       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.

 Сільський голова                                       С.В.Самотой


