
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення меж) земельної ділянки на місцевості   

щодо передачі в приватну власність 

 

Роглянувши заяву гр. Щербак Валентини Миколаївни, жительки                            

с. Кровне, вул. Першотравнева, 54 про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки на місцевості щодо передачі земельної ділянки у власність,  

орієнтовною площею 0,07га –для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд, орієнтовною площею  0,44 га-для 

ведення особистого селянського господарства в с. Кровне, вул. Першотравнева, 

54 на території Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської 

області   та,   керуючись п.34, ст.26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 33, 40, 

116, 118, 122 Земельного кодексу України і враховуючи висновки постійної 

комісії ради,   сільська  рада вирішила: 

 

1. Надати гр. Щербак Валентині Миколаївні дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки на місцевості щодо передачі у власність земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,07га –для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд, орієнтовною площею  0,44 га-для ведення 

особистого селянського господарства в с. Кровне, вул. Першотравнева, 54  

Сумського району Сумської області. 

2. Рекомендувати гр. Щербак В.М.  замовити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на 

місцевості 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. Розроблену технічну документацію щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо передачі в приватну 

власність подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської 

ради. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                        № 

с. Миколаївка  

Про припинення права  

користування земельною  

ділянкою 

 

 Розглянувши заяву гр. Могиленка Івана Євгеновича жителя 

с.Миколаївка, вул. Шевченка, 2 про припинення права користування 

земельними ділянками, які знаходиться за межами населеного пункту с. 

Миколаївка на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області, керуючись статтями 12,142  Земельного кодексу України, 

сільська  рада   вирішила: 

 

1. Припинити громадянина Могиленка Івана Євгеновича право 

користування земельними ділянками площами 0,24га та 0,47га ріллі. 

2. Перевести до земель запасу сільської ради земельні ділянки площами  

0,24 га та 0,47 га ріллі.  

3.Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову 

документацію. 

 

 

Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ 
 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної 

ділянки   

 

Роглянувши заяву заступника директора з забезпечення діяльності ПАТ 

«Сумиобленерго» Ю.Ю. Ткаченка про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, 

загальною площею 0,0027 га-для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області та, керуючись статтями 12, 93, 124, 125 126 Земельного кодексу 

України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи висновки постійних комісій ради,  сільська  рада вирішила:  

 

1.Надати ПАТ «Сумиобленерго» дозвіл на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з земель запасу-

рілля, орієнтовною площею 0,0027 га- для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії на території Миколаївської сільської ради, Сумського 

району Сумської області. 

2.Рекомендувати ПАТ «Сумиобленерго» замовити проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з земель запасу-



рілля, 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.Розроблену технічну документацію щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) щодо передачі в приватну 

власність подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської 

ради. 

 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                         № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані згоди  

а виготовлення проекту  

землеустрою 

 

Розглянувши клопотання ФГ «Натон» від 02.12.2019 № 100,  про  

надання згоди на виготовлення проекту землеустрою щодо земельних ділянок 

кадастровий номер 5924786700:03:001:0167 та 5924786700:03:001:0168, 

керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити ФГ «Натон» в  надані згоди на виготовлення проекту 

землеустрою щодо земельних ділянок кадастровий номер 

5924786700:03:001:0167 та 5924786700:03:001:0168, що мають цільове 

призначення  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, 

оскільки проект землеустрою щодо вказаних вище земельних ділянок було 

виготовлено  при передачі їх в оренду, згідно договору оренди від 20.10.2009 

року. 

  

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Дунди Владислава Олександровича, жителя м. 

Лебедин, вул. Батютенка, 25 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Дунді Владиславу Олександровичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0168 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Желдак Катерини Володимирівни, жительки  м. 

Лебедин, вул. Першотравнева, 8 від 02.12.2019 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Желдак Катерині Володимирівні  у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0168 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Штихна Андрія Олександровича, жителя с. 

Чернецьке, вул. Заводська, 1 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Штихну Андрію Олександровичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Яковенка Сергія Олександровича, жителя м. 

Лебедин, пров. Клисів, 9 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Яковенку Сергію Олександровичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Кізенка Павла Андрійовича, жителя м. Лебедин, 

ву. Вокзальна, 64 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 118, 

пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 Закону 

України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Кізенку Павлу Андрійовичу у надані згоди на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Ворожка Сергія Миколайовича, жителя м. 

Лебедин, вул. Серафимовича, 14 від 02.12.2019 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Ворожку Сергію Миколайовичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Горішняка Вадима Сергійовича, жителя м. 

Лебедин, вул. Верстатників 2, кв.14 від 02.12.2019 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Горішняку Вадимк Сергійовичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Бойка Сергія Геннадійовича, жителя м. Лебедин, 

вул. Т. Шевченка 32, кв. 24 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Бойку Сергію Геннадійовичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Чернишової Любові Миколаївни, жительки  м. 

Лебедин, вул. Батютенка, 86 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Чернишовій Любові Миколаївні у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Грицини Євгенія Володимировича, жителя м. 

Лебедин, вул. Вокзальна, 58 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Грицині Євгенію Володимировичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Медяник Анастасії Михайлівни, жительки м. 

Лебедин, вул.1-ша Замостянська,5 від 02.12.2019 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Медяник Анастасії Михайлівні у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Князєва Вадима Віталійовича, жителя м. 

Лебедин, вул. Русіянова, 46 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Князєву Вадиму Віталійовичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Кондратова Андрія Володимировича, жителя м. 

Лебедин, вул. П. Калнишевського, 18 від 02.12.2019 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Кондратову Андрію Володимировичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Сіробаби Анатолія Петровича, жителя м. 

Лебедин, вул. Миколаївська, 39 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Сіробабі Анатолію Петровичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Сіробаби Наталії Анатоліївни, жительки м. 

Лебедин, вул. Миколаївська, 39 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Сіробабі Наталії Анатоліївні у надані згоди на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Сіробаби Євгена Анатолійовича, жителя м. 

Лебедин, вул. М. Фролова, 34 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Сіробабі Євгену Анатолійовичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Брюшенка Євгенія Миколайовича, жителя м. 

Лебедин, вул. Г. Кондратьєва, 160/2 від 02.12.2019 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Брюшенку Євгенію Миколайовичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність 

  

Розглянувши заяву гр. Михайленка Олега Олександровича, жителя м. 

Суми, вул. Роменська, 93 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Михайленку Олегу Олександровичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Пелюхової Інни Василівни, жительки м. Лебедин, 

вул. Козіївка, 84 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 118, 

пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 Закону 

України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Пелюховій Інні Василівні у надані згоди на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Литвиненка Дениса Сергійовича, жителя м. 

Лебедин, вул. Серафимовича, 14 від 02.12.2019 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Литвиненку Денису Сергійовичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Литвиненко Юлії Олександрівни, жительки м. 

Лебедин, вул. Лісова, 14 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Литвиненко Юлії Олександрівні у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Усика Михайла Михайловича, жителя с. 

Червлене, вул. Гладкого 16, кв.2 від 02.12.2019 про надання дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Усику Михайлу Михайловичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Гетьман Лілії Олексіївни, жительки м. Лебедин, 

вул. Руднєва, 44 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, що 

розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 118, 

пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 Закону 

України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Гетьман Лілії Олексіївні у надані згоди на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову у надані дозволу на 

розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки  

у власність  
 

Розглянувши заяву гр. Бугайова Максима Олеговича, жителя м. 

Лебедин, вул. Степна 2а, кв. 19 від 02.12.2019 про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 116, 

118, пп. «б» п. 15 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 9 

Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Відмовити гр. Бугайову Максиму Олеговичу у надані згоди на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

орієнтовною площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства, 

що розташовані на території Миколаївської сільської ради, оскільки земельна 

ділянка, що вказана в заяві від 02.12.2019 має кадастровий номер 

594786700:03:001:0167 та цільове призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, а отже при передачі їх (їх частин) у 

власність цільове призначення таких земельних ділянок не може змінюватися 

на інше, що передбачено пп. «б» п.15 Перехідних положень Земельного 

кодексу України та згідно договору оренди від 20.10.2009 року перебуває в 

оренді фермерського господарства «Натон» до 01.12.2026 року. 

 

 

 

Сільський  голова                                                         Сергій САМОТОЙ 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка 

Про поновлення терміну  

дії договору шляхом укладання  

додаткової угоди  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ АФ «Вперед»  Кураша Віктора 

Петровича від 13.10.2019 про поновлення договору оренди земельної ділянки, 

цільове призначення-  землі сільськогосподарського призначення (землі запасу) 

від 19.08 2011р, зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі від 

30.07.2012 р за № 592470004005779 на новий термін шляхом укладання 

додаткової угоди,  керуючись статті 33 Закону України «Про оренду землі», 

пункту 34 частини першої статтi 26 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi», на підставі рішення сесії Миколаївської сільської 

ради  від 14.03.2019 року за №11, сільська рада вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди земельної ділянки від 19.08.2011р, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі від 30.07.2012 р за 

№ 592470004005779 шляхом укладення додаткової угоди на земельну  ділянку 

комунальної власності загальною площею  28,2548 га, (кадастровий номер 

5924785400:05:003:0392), яка розташовані за межами населених пунктів на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 (сім) 

років до 31.12.2026 р . 

2. Погодити ТОВ АФ «Вперед» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності загальною площею  28,2548га, 

(кадастровий номер 5924785400:05:003:0392) у розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

С.В. укласти від імені ради додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі згідно даного рішення. 

4. ТОВ АФ «Вперед» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельних 

ділянок площею 28,2548  га. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про поновлення терміну  

дії договору шляхом укладання  

додаткової угоди  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ АФ «Вперед»  Кураша Віктора 

Петровича від 13.10.2019 про поновлення договору оренди земельної ділянки, 

цільове призначення- товарне сільськогосподарське виробництво 

(господарський двір) від 25.02.2010, зареєстрованого у Сумському районному 

відділі Сумської регіональної філії від 02.09.2010 за № 041061300776 на новий 

термін шляхом укладання додаткової угоди,  керуючись статті 33 Закону 

України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статтi 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Українi», на підставі рішення сесії 

Миколаївської сільської ради  від 14.03.2019 року за №11, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди земельної ділянки від 25.02.2010, 

зареєстрованого у Сумському районному відділі Сумської регіональної філії від 

02.09.2010 за № 041061300776 шляхом укладення додаткової угоди на земельну  

ділянку комунальної власності загальною площею  13,2889 га, (кадастровий 

номер 5924785400:04:003:0227) яка розташовані за межами населених пунктів 

на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 7 (сім) 

років до 31.12.2026. 

2. Погодити ТОВ АФ «Вперед» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності загальною площею  13,2889га, 

(кадастровий номер 5924785400:04:003:0227) у розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

С.В. укласти від імені ради додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі згідно даного рішення. 

4. ТОВ АФ «Вперед» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельних 

ділянок площею 13,2889  га. 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про поновлення терміну  

дії договору шляхом укладання  

додаткової угоди  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ АФ «Вперед»  Кураша Віктора 

Петровича від 13.10.2019 про поновлення договору оренди земельної ділянки, 

цільове призначення- товарне сільськогосподарське виробництво (під 

свинотоварним комплексом) від 20.04.2012, зареєстрованого у відділі 

Держкомзему у Сумському районі Сумської області  від 31.05.2012 за № 

592470004004950 на новий термін шляхом укладання додаткової угоди,  

керуючись статті 33 Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини 

першої статтi 26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», на 

підставі рішення сесії Миколаївської сільської ради  від 14.03.2019 року за 

№11, сільська рада вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди земельної ділянки від 20.04.2012, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі Сумської області  

від 31.05.2012 за № 592470004004950  шляхом укладення додаткової угоди на 

земельну  ділянку комунальної власності загальною площею  5,0928га, 

(кадастровий номер 5924785400:04:003:0234) яка розташовані за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(під свинотоварним комплексом)  терміном на 7 (сім) років до 31.12.2026. 

2. Погодити ТОВ АФ «Вперед» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності загальною площею  5,0928га, 

(кадастровий номер 5924785400:04:003:0234) у розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

С.В. укласти від імені ради додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі згідно даного рішення. 



4. ТОВ АФ «Вперед» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельних 

ділянок площею 5,0928 га. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про поновлення терміну  

дії договору шляхом укладання  

додаткової угоди  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ АФ «Вперед»  Кураша Віктора 

Петровича від 13.10.2019 про поновлення договору оренди земельної ділянки, 

цільове призначення- товарне сільськогосподарське виробництво (під 

тракторною бригадою) від 24.07.2012, зареєстрованого у відділі Держкомзему у 

Сумському районі Сумської області  від 20.08.2012 за № 592470004006001 на 

новий термін шляхом укладання додаткової угоди,  керуючись статті 33 Закону 

України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статтi 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Українi», на підставі рішення сесії 

Миколаївської сільської ради  від 14.03.2019 року за №11, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди земельної ділянки від 20.04.2012, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі Сумської області  

від 20.08.2012 за № 592470004006001  шляхом укладення додаткової угоди на 

земельну  ділянку комунальної власності загальною площею  1,7959га, 

(кадастровий номер 5924785400:04:002:0158), яка розташовані за межами 

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(під свинотоварним комплексом)  терміном на 7 (сім) років до 31.12.2026. 

2. Погодити ТОВ АФ «Вперед» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності загальною площею  1,7959га, 

(кадастровий номер 5924785400:04:002:0158) у розмірі 12% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

С.В. укласти від імені ради додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі згідно даного рішення. 



4. ТОВ АФ «Вперед» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельних 

ділянок площею 1,7959га. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про поновлення терміну  

дії договору шляхом укладання  

додаткової угоди  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ АФ «Вперед»  Кураша Віктора 

Петровича від 13.10.2019 про поновлення договору оренди земельної ділянки, 

цільове призначення- товарне сільськогосподарське виробництво 

(господарський двір) від 12.05.2010, зареєстрованого у Сумському районному 

відділі Сумської регіональної філії від 02.09.2010 за № 04106130074 на новий 

термін шляхом укладання додаткової угоди,  керуючись статті 33 Закону 

України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статтi 26 Закону 

України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», на підставі рішення сесії 

Миколаївської сільської ради  від 14.03.2019 року за №11, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди земельної ділянки від 12.05.2010, 

зареєстрованого у Сумському районному відділі Сумської регіональної філії від 

02.09.2010 за № 04106130074 шляхом укладення додаткової угоди на земельну  

ділянку комунальної власності загальною площею  1,6470га, (кадастровий 

номер 5924785400:03:006:0004), яка розташована в межах населеного пункту с. 

Миколаївка на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(під свинотоварним комплексом)  терміном на 7 (сім) років до 31.12.2026. 

2. Погодити ТОВ АФ «Вперед» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності загальною площею  1,6470га, 

(кадастровий номер 5924785400:03:006:0004) у розмірі 4% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

С.В. укласти від імені ради додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі згідно даного рішення. 



4. ТОВ АФ «Вперед» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельних 

ділянок площею 1,6470га. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про поновлення терміну  

дії договору шляхом укладання  

додаткової угоди  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ АФ «Вперед»  Кураша Віктора 

Петровича від 13.10.2019 про поновлення договору оренди земельної ділянки, 

цільове призначення- товарне сільськогосподарське виробництво (розміщення 

виробничих  приміщень-контора) від 20.12.2011, зареєстрованого у відділі 

Держкомзему у Сумському районі від 24.04.2012 за № 592470004004533 на 

новий термін шляхом укладання додаткової угоди,  керуючись статті 33 Закону 

України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статтi 26 Закону 

України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», на підставі рішення сесії 

Миколаївської сільської ради  від 14.03.2019 року за №11, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди земельної ділянки від 20.12.2011, 

зареєстрованого у відділі Держкомзему у Сумському районі від 24.04.2012 за № 

592470004004533 шляхом укладення додаткової угоди на земельну  ділянку 

комунальної власності загальною площею  0,1674га, (кадастровий номер 

5924785400:03:005:0110), яка розташована в межах населеного пункту с. 

Миколаївка на території Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(під свинотоварним комплексом)  терміном на 7 (сім) років до 31.12.2026. 

2. Погодити ТОВ АФ «Вперед» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності загальною площею  0,1674га, 

(кадастровий номер 5924785400:03:005:0110) у розмірі 4% від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3. Доручити сільському голові Миколаївської сільської ради Самотою 

С.В. укласти від імені ради додаткову угоду про поновлення договору оренди 

землі згідно даного рішення. 



4. ТОВ АФ «Вперед» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельних 

ділянок площею 0,1674га. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в наданні дозволу  

на розробку проекту землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву гр. Камчатного Валерія Павловича, жителя с. В. 

Піщане, вул. Ковпака, 21 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовної площі 2,00га га- 

для ведення особистого селянського господарства на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, керуючись ст. ст. 12, 33, 

91,116, 118, 121 Земельного кодексу України,  враховуючи висновки постійної 

комісії,  сільська рада  вирішила: 

 

1.Відмовити гр. Камчатному Валерію Павловичу в наданні дозволу на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної земельної ділянки 

орієнтовною площею 2,00га- для ведення особистого селянського господарства 

на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 

оскільки  не було надано графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки. 

 

 

 

Сільський голова                                                   Сергій САМОТОЙ 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку 

технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки  

комунальної  власності   

 

Роглянувши заяву гр. Пархоменко Валентини Іванівни, жительки с. 

Миколаївка, вул. Першотравна, 84; Леоненко Алли Миколаївни, с. Миколаївка, 

вул. Пролетарська, 31 щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо  відведення земельної ділянки  у  приватну власність  із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності (кадастровий 

номер 5924785400:02:003:0171, загальною площею 1,9408 га), орієнтовною 

площею 0,60га; 0,20га -для ведення особистого селянського господарства за 

межами населеного пункту с. Миколаївка,  території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області та,  відповідно  до статей 79(1), 122 

Земельного кодексу України, ст. 56 Закону України «Про землеустрій», ст 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновки постійної комісії, сільська рада вирішила: 

   

1.Надати гр. Пархоменко Валентині Іванівні дозвіл на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності, загальною 

площею 1,9408 га  (кадастровий номер 5924785400:02:003:0171) на три земельні 

ділянки, площами 0,60 га; 0,20га та  1,1408 га, яка розташована  за межами 

населеного пункту с. Миколаївка, Сумського району Сумської області. 



 2. Доручити сільському голові здійснити реєстрацію в державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно земельних ділянок, які утворилися в 

результаті поділу за комунальною власністю Миколаївської сільської ради. 

 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                                          Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про поновлення терміну  

дії договору шляхом укладання  

додаткової угоди  

 

Розглянувши звернення директора ТОВ АФ «Вперед»  Кураша Віктора 

Петровича від 13.10.2019 про поновлення договору оренди земельних ділянок, 

цільове призначення- товарне сільськогосподарське виробництво (проектні 

дороги) від 21.05.2010, зареєстрованого у Сумському районному 

реєстраційному відділу  Сумської регіональної філії від 28.09.2010 за № 

041061300888 на новий термін шляхом укладання додаткової угоди,  керуючись 

статті 33 Закону України «Про оренду землі», пункту 34 частини першої статтi 

26 Закону України «Про мiсцеве самоврядування в Українi», на підставі 

рішення сесії Миколаївської сільської ради  від 14.03.2019 року за №11, 

сільська рада вирішила: 

 

1. Поновити Договір оренди земельних ділянок від 21.05.2010, 

зареєстрованого у Сумському районному реєстраційному відділу  Сумської 

регіональної філії від 28.09.2010 за № 041061300888 шляхом укладення 

додаткової угоди на земельні  ділянки комунальної власності загальною 

площею 20,7964,  

Площа, га Кадастровий номер 

0,2194 5924785400:02:003:0117 

0,5103 5924785400:02:001:0574 



0,5969 5924785400:02:003:0116 

0,1144 5924785400:02:001:0575 

0,5651 5924785400:04:002:0159 

0,6259 5924785400:04:003:0237 

0,2522 5924785400:02:002:0106 

0,4719 5924785400:04:003:0238 

1,0939 5924785400:04:001:0175 

0,6407 5924785400:04:003:0239 

0,5143 5924785400:04:003:0242 

0,1766 5924785400:04:003:0241 

0,4411 5924785400:05:002:0129 

0,4623 5924785400:04:001:0174 

0,3087 5924785400:05:002:0128 

0,4058 5924785400:04:003:0240 

0,3717 5924785400:02:001:0578 

1,4083 5924785400:02:001:0576 

0,6966 5924785400:01:003:0097 

0,4635 5924785400:01:003:0096 

0,1359 5924785400:01:002:0492 

0,213 5924785400:01:002:0491 

0,1457 5924785400:01:002:0493 

0,4127 5924785400:01:001:0381 

0,5354 5924785400:01:001:0382 

0,3228 5924785400:01:002:0490 

1,0595 5924785400:01:002:0488 

0,3151 5924785400:02:001:0573 

0,665 5924785400:01:002:0487 

0,5021 5924785400:01:002:0495 

0,3714 5924785400:01:002:0489 



0,3902 5924785400:01:002:0494 

0,6118 5924785400:01:001:0380 

0,2244 5924785400:01:001:0384 

0,281 5924785400:01:001:0390 

0,5384 5924785400:05:001:0194 

0,6847 5924785400:05:001:0195 

0,6922 5924785400:05:001:0201 

0,6765 5924785400:01:001:0389 

0,3701 5924785400:01:001:0391 

0,5923 5924785400:01:001:0394 

0,2621 5924785400:01:001:0383 

0,4546 5924785400010010388 

які розташовані  за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (проектні польові дороги)  

терміном на 7 (сім) років до 31.12.2026. 

2. Погодити ТОВ АФ «Вперед» орендну плату за користування 

земельною ділянкою комунальної власності загальною площею  20,7964га у 

розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. 

3. ТОВ АФ «Вперед» забезпечити проведення державної реєстрації 

додаткової угоди про поновлення договору оренди зазначеної вище земельних 

ділянок площею 20,7964га. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу ТОВ АФ «Северинівська»» на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок  невитребуваних 

земельних часток (паїв) 

Розглянувши клопотання виконавчого директора ТОВ АФ 

«Северинівська»  Хозова І.С. про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості), які перебувають в оренді ТОВ АФ 

«Северинівська»  (Договір на управління спадщиною від 14.07.2015 року №3),  

відповідно до статей 12, 22, 186 Земельного кодексу України, статті 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», статей 19, 55 Закону України «Про 

землеустрій», враховуючи висновки постійної комісії, керуючись пунктом 34 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», сільська рада  вирішила: 

 

1. Надати ТОВ АФ «Северинівська» дозвіл на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) які перебувають в оренді ТОВ АФ 

«Северинівська»  (Договір на управління спадщиною від 14.07.2015 року №3)  

№№ 303, 565, 517, 594, 259, 496, 98, 97, 123, 491, 275, 548, 595, 238, що 

розташовані за межами населених пунктів на території Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області. 



2. Рекомендувати директору ТОВ АФ «Северинівська» Хозову.І.С.  

розроблену технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  подати на 

затвердження до Миколаївської сільської ради. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, 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 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про відмову в затвердженні технічної документації ізземелустрою щодо 

втсановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості)  

Розглянувши заяву гр. Бугайової Лариси Михайлівни, яка діє на підставі 

довіренності,  посвідченої приватним нотаріусом Онопрієнко А.В. Сумського 

міського нотаріального округу від 22.08.2019 р, зареєстрованої в реєстрі за № 

1931, від імені Демиденко Наталії Іванівни, яка зареєстрована за адресою: 

Сумська обл., Сумський район, с. Головашівка, вул. Перемоги, 40  про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) пай гр. 

Демиденко Наталії Іванівни, наданих для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, розташованих на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області, як спадкоємиці права на 

земельну частку (пай) після Демиденка Віктора Павловича, що належала на 

підставі сертифікату на право на земельну частку (пай), серія СМ 0282399 

розроблена  ТОВ «Координат-БС», у зв’язку з набранням чинності Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від  10.07.2018 



року № 2498-VIII, керуючись ст.12, ст.81, ст.131, ст.ст. 152, ч.2, Земельного 

Кодексу України та ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, ст. 3,5 ЗаконуУкраїни «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та, 

враховуючи висновок постійної комісії,  сільська  рада вирішила: 

1.Призупинити розгляд питання щодо затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок  в натурі (на місцевості)  пай гр. Демиденко Наталії Іванівни, наданих 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташованих на 

території Миколаївської  сільської ради Сумського району, Сумської області в 

зв’язку з позовом  САП «Родючисть» (ТОВ) до Сумської районної державної 

адмімінстрації Сумської області, громадянки України Дмиденко Наталії 

Іванівни, приватного нотаріуса Сумського районного нотаріального округу 

Сумської області Хоменко Оксани Володимирівни про визнання недійсним  

Сертифікату на право на земельну частку (пай) серії СМ №0282399 від 

24.02.2006 року та свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.09.2019 

року за р/№ 4215.  

 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про внесення змін до рішення 32 сесії 7 скликання від 14.02.2019 року 

 «Про надання згоди на поділ земельної ділянки»  

 

            Керуючись ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12,33,118,121,184 

Земельного кодексу України, сільська рада  вирішила: 

Внести зміни в пункт 1 рішення 32 сесії 7 скликання від 14.02.2019 року 

№ 46 «Про надання згоди на поділ земельної ділянки»   в наступній редакції « 

Надати згоду на поділ земельної ділянки загальною площею 27,2333 га                            

(кадастровий номер 5924785400:04:001:0249)  на чотири рівних ділянки, що 

перебуває в комунальній власності із земель сільськогосподарського 

призначення з видом цільового призначення 01.08- сінокосіння та випасання 

худоби, які не надані у власність  або користування громадян чи юридичним 

особам, яка розташована за межами населених пунктів на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області»  

 

  

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 



                                                   

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про внесення змін до рішення 33сесії 7 скликання від 14.03.2019 року 

 «Про заключення договору оренди земельної ділянки»  

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сільська рада  вирішила : 

1.Внести зміни в пункт 1 рішення 33 сесії 7 скликання від 14.03.2019 року 

№12/4, 12/3, 12/2, 12/1 «Про заключення договору оренди земельної ділянки»  

замінити « Заключити договір оренди терміном на  7 (сім) років» на «Передати 

в оренду  терміном на 7 (сім) років земельну ділянку шляхом укладання 

договору оренди земельної ділянки», далі по тексту.   

2. Виключити пункт 3. 

 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 



                                                      

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 00.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про внесення змін до рішення 35сесії 7 скликання від 23.05.2019 року 

 «Про надання дозволу на передачу частини орендованої земельної ділянки 

в суборенду»  

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сільська рада  вирішила: 

1.Внести зміни в пункт 1 рішення 35 сесії 7 скликання від 23.05.2019 року №35 

«Про надання дозволу на передачу частини орендованої земельної ділянки в 

суборенду»   замінити « Надати дозвіл» на «Надати згоду», далі по тексту.   

 

 

 Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 



                                                        

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 23.12.2019                                                           № 

с. Миколаївка  

Про внесення змін до рішення 35сесії 7 скликання від 23.05.2019 року 

Про затвердження переліку земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, право оренди яких виставляється на 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2019-2020 роках на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 

області (за межами населених пунктів)  

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сільська рада  вирішила: 

1.Внести зміни в преамбулу рішення 35 сесії 7 скликання від 23.05.2019 року 

№19, а саме: виключити посилання на статтю 135 Земельного Кодексу України. 

Далі по тексту.   

 

 

 Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

від 00.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про внесення змін до рішення 34сесії 7 скликання від 22.04.2019 року 

 Про надання дозволу на поділ  земельної ділянки комунальної власності 

за межами населеного пункту  села Северинівка 

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сільська рада  вирішила : 

1.Внести зміни в преамбулу рішення 35 сесії 7 скликання від 23.05.2019 року 

№19, а саме: виключити посилання на статтю 135 Земельного Кодексу України. 

Далі по тексту.   

 

 

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

 

від 23.12.2019                                                            № 

с. Миколаївка  

Про внесення змін до рішення 33сесії 7 скликання від 14.03.2019 року 

 Про надання дозволу на розробкупроекту землеустрою  щодо відведення з 

емельної ділянки в оренду ТОВ «За мир» 

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сільська рада  вирішила : 

1.Внести зміни в преамбулу рішення 33 сесії 7 скликання від 14.03.2019 

року №29, а саме: « Розглянувши звернення директора ТОВ «За мир» А.М. 

Зубко від 19.02.2019 р щодо оренди земельної ділянки комунальної власності 

на безконкурентних засадах (господарський двір) з кадастровим номером 

5924783200:02:001:1159, площею 1,6724 га- для ведення товарного виробництва 

та, керуючись ст. 26 Закону України «про місцеве самоврядування в Україні» 

ст.ст. 12,33,124,134 п.2», далі по тексту.  

 

  

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

від 00.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка 

Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення меж) земельної ділянки на місцевості   

щодо передачі в приватну власність. 

 

Роглянувши заяву гр. Дмитрієнка Миколи Володимировича, жителя м. 

Суми, вул. Виноградна, 92 про надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки на місцевості щодо передачі земельної ділянки у власність,  

орієнтовною площею 0,25 га-для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Над’ярне, 

вул. Тургенєва на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області   та,  керуючись п.34, ст.26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  ст. 12, 33, 40, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

України, рішенням виконавчого комітету Северинівської сільської ради 

Сумського району від 25.11.1997 року за № 197 «ро передачу земельної ділянки 

у приватну власність» і, враховуючи висновки постійної комісії ради,   

сільська  рада вирішила: 

1.Надати гр. Дмитрієнку Миколі Володимировичу  дозвіл на розробку 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки на місцевості щодо передачі у власність земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,25га- для  будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Над’ярне, 



вул. Тургенєва на території Миколаївської сільської ради  Сумського району 

Сумської області. 

2.Рекомендувати гр. Дмитрієнку М.В. замовити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на 

місцевості 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.Розроблену технічну документацію щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) щодо передачі в приватну 

власність подати на  затвердження на розгляд сесії Миколаївської сільської 

ради. 

 

 

Сільський  голова                                                          Сергій САМОТОЙ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

                                                                                                                                      

від 00.12.2019 року                                                           № 

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту  землеустрою  

щодо відведення земельної ділянки   

 

Роглянувши заяву гр. Ковальова Олега Євгенійовича, жителя  с. Кровне, 

вул. Шляхівська, 50 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, орієнтовною 

площею 2,0 га-для ведення особистого селянського господарства на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області та, 

керуючись п.34 ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 33, 116, 118, 122 Земельного кодексу 

України і враховуючи висновки постійних комісій ради, Миколаївська  сільська  

рада в и р і ш и л а:  

1.Надати гр.Ковальову Олегу Євгенійовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності із 

земель сільськогосподарського призначення, площею 1,9105 га (кадастровий 

номер 5924786900:11:002:0204)-для ведення особистого селянського 

господарства за  межами населених пунктів  Сумського району Сумської 

області. 



2.Рекомендувати гр. Ковальову О.Є.   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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ      

РІШЕННЯ (проект) 

від 00.12.2019 року                                                            

с. Миколаївка  

Про надання дозволу на розробку  

проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки 

 

               Розглянувши заяву гр. Лучанінової Марини Сергіївни жительки с. 

Мар’ївка вул.Першотравнева,60 про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність орієнтовною 

площею 0,8га для ведення особистого селянського господарства, яка 

знаходяться в с .Рогізне на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району, Сумської області керуючись  ст. ст. 12, 33, 91,116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії, сільська рада в и р і 

ш и л а:  

  1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність гр. Лучаніновій Марині Сергіїівні із 

земель сільськогосподарського призначення- рілля орієнтовною площею 0,8 га 

для ведення особистого селянського господарства, яка знаходяться в с. Рогізне 

на території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області. 

          2. Рекомендувати гр. Лучаніновій М.С. замовити проект землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки в проектній організації, яка має ліцензію на 

виконання даних робіт, отримати витяги із Державного земельного кадастру на 

земельну ділянку. 



          3. Розроблений проект землеустрою подати на затвердження на розгляд 

сесії Миколаївської сільської ради. 

           

 

Сільський голова                                                                     Сергій САМОТОЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ  

СОРОК ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ (проект) 
                                                                                                                     

                                                                                                                                    

від 23.12.2019     №                                                           

с. Миколаївка  

Про умови використання   

земельних ділянок  

комунальної власності,   

які перебувають в оренді 

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою стабільного наповнення місцевого бюджету, функціонування 

комунальних закладів, враховуючи висновок постійної комісії, сільська рада  

вирішила : 

1. До прийняття Закону України  «Про внесення змін до Земельного 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії 

рейдерству» забезпечити використання сформованих земельних ділянок, що 

використовуються на підставі договорів оренди, враховуючи їх інвестиційну 

привабливість, що надає можливість стабільно наповнювати місцевий бюджет, 

 лише шляхом надання їх в оренду.  

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

розвитку інфраструктури, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, благоустрою територій громади, містобудування, регулювання 

земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 

 

 

Сільський голова                                                                     Сергій САМОТОЙ 

 

 


